
ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
CONSILIUL LOCAL 
COMUNA IVEŞTI

H O T Ă R Â R E A  Nr.  27
din  29.05.2020

privind: aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare
rețea de drumuri locale in Comuna Iveşti, judeţul Galaţi”.

Inițiator: Hamza Cornel , Primarul comunei Iveşti, județul Galați;
Nr. de înregistrare și data depunerii proiectului: 3069 din 22.05.2020

Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, intrunit în şedinţa ordinară din data
de 29.05.2020;

Având in vedere  Expunerea de motive a d-lui  Hamza Cornel,  Primarul  comunei
Iveşti, judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr.3069 din 22.05.2020;

Având in vedere Raportul de specialitate intocmit  de compartimentul de resort din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi, inregistrat sub
nr. 3071 din 22.05.2020;

Având în vedere raportul de avizare al  Comisiei nr.1, pentru agricultură, activităţi
economico-financiare ;

Având în vedere Contractul de finanțare nr. C0720RN00011721800798/18.01.2018,
pentru  proiectul  de  investiții  „MODERNIZARE  REȚEA  DE  DRUMURI  LOCALE  IN
COMUNA IVEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI”;

Având în vedere prevederile art. 129, alin.(2), lit. „b”, lit.„d” și lit.„e”, alin. (4) lit. „a” și
lit.„d”,  și  alin.(7)  lit.„m”  din  Ordonanța  de  Urgență  nr.  57/03.07.2019,  privind  Codul
administrativ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile 10 alin.(5) și (6) din H.G.nr.907/2016,  privind etapele
de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/
proiectelor  de  investiţii  finanţate  din  fonduri  publice,  cu  modificarile  si  completarile
ulterioare;

Având în vedere prevederile art.71 din O.U.G.nr.114/2018, privind instituirea unor
măsuri  în  domeniul  investiţiilor  publice  şi  a  unor  măsuri  fiscal-bugetare,  modificarea  şi
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările
ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.  Se  aprobă  devizul  general  actualizat  pentru  obiectivul  de  investitii
„MODERNIZARE  REȚEA  DE  DRUMURI  LOCALE  IN  COMUNA  IVEȘTI,  JUDEȚUL
GALAȚI”,  cu  valoarea  totală  (INV)  inclusiv  TVA  =  5.805.929,82  mii  lei,  din  care
4.366.523,83 mii lei cheltuieli eligibile, și 1.439.405,99 mii lei cheltuieli neeligibile, potrivit
Anexei care parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art.2. Se aprobă asigurarea finanţării de la bugetul local al comunei Iveşti, judeţul
Galaţi, pentru categoriile de cheltuieli neeligibile la obiectivul de investiţii  „MODERNIZARE
REȚEA DE DRUMURI LOCALE IN COMUNA IVEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI”, cu suma de
1.439.405,99 mii lei inclusiv TVA.

Art.3. Secretarul comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va comunica prezenta hotărâre celor
interesaţi. 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează,

      SECRETAR GENERAL,

Stan Aurel Toma Zanfirica 

Consilieri în funcţie: 17           Consilieri prezenţi:  16
Număr voturi înregistrate: Pentru= 15 ;  Împotrivă = 0;  Abţineri = 1



ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA IVEŞTI
P R I M A R ,
Nr.3069 din 22.05.2020

EXPUNERE DE MOTIVE

La  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  devizului  general  actualizat  pentru  obiectivului
„Modernizare rețea de drumuri locale in Comuna Iveşti, judeţul Galaţi”.

Prin  Cererea  de  finantare  nr.  C0720RN00011721800798,  depusă  în  cadrul cadrul
masurii  7.2- Investitii  in crearea si modernizarea infrastructurii  de baza la scara mica,  care
finanteaza Constructia  Extinderea si/sau Modernizarea  retelei  de  drumuri  de  interes  local,
comuna Ivești a obținut finanțare pentru proiectul:  „MODERNIZARE RETEA DE DRUMURI
LOCALE IN COMUNA IVESTI, JUDETUL GALATI”.

Având  in  vedere  prevederile  art.71  din  O.U.G.nr.114/2018,  privind  instituirea  unor
măsuri  în  domeniul  investiţiilor  publice  şi  a  unor  măsuri  fiscal-bugetare,  modificarea  şi
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările
ulterioare,  potrivit  căruia:  ”…  în  perioada  1  ianuarie  2019  -  31  decembrie  2019,  pentru
domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în
bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar…”și prevederile art.10
alin.(6) din H.G.nr.907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu
modificările  și  completările  ulterioare,  care  stipulează  că  ”…în situaţia  în  care  punerea în
aplicare a unor noi prevederi legale fiscale influenţează valoarea investiţiei, aceasta se reface
prin grija şi pe răspunderea beneficiarului investiţiei/investitorului…”, 

devizul  general  al  obiectivului  de  investiții  „MODERNIZARE RETEA DE DRUMURI
LOCALE IN COMUNA IVESTI, JUDETUL GALATI” s-a modificat, și au rezultat următoarele
valori:

Buget initial Buget actualizat
Buget EURO
Buget LEI

948.710

4.419.565,53

937.324
4.366.523,83

Durata 36 luni 36 luni

Data expirării 18.01.2021 18.01.2021

Valoarea  totală  a  devizului  general  inclusiv  TVA  =  5.805.929,82  mii  lei,  din  care
4.366.523,83 mii lei cheltuieli eligibile, și 1.439.405,99 mii lei cheltuieli neeligibile. Finanțarea
cheltuielilor neeligibile se va asigura de la bugetul local al comunei Ivești, județul Galați.

Fata  de  cele  afirmate  mai  sus  propun  aprobarea  devizului  general  actualizat  pentru
obiectivul „Modernizare rețea de drumuri locale in Comuna Iveşti, judeţul Galaţi”.

P R I M A R ,
Hamza Cornel



ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA IVESTI
P R I M A R ,
Administrator Public,
Nr.3071 din 22.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

La  proiectul  de  hotarare  privind  aprobarea  devizului  general  actualizat  pentru  obiectivul  de
investiții „Modernizare rețea de drumuri locale in Comuna Iveşti, judeţul Galaţi”

Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu dispoziţiile art.136,
alin.(1) și alin.(3) lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ.

Proiectul  de  hotărâre  prezentat  de  către  iniţiator  are  în  vedere  aprobarea  devizului
general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare rețea de drumuri locale in Comuna
Iveşti, judeţul Galaţi”, urmare aplicării următoarelor prevederi legale:

- art.71 din O.U.G.nr.114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor
publice  şi  a  unor  măsuri  fiscal-bugetare,  modificarea  şi  completarea  unor  acte
normative  şi  prorogarea  unor  termene,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,
potrivit căruia: 

”… în  perioada 1  ianuarie  2019  -  31  decembrie  2019,  pentru  domeniul  construcţiilor,
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include
sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar…”

- art.10 alin.(6) din H.G.nr.907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor  tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investiţii
finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, care stipulează:

”…în situaţia în care punerea în aplicare a unor noi prevederi legale fiscale influenţează
valoarea  investiţiei,  aceasta  se  reface  prin  grija  şi  pe  răspunderea  beneficiarului
investiţiei/investitorului…”.

Consiliul Local are competenţa aprobării proiectului de hotărâre prezentat, în baza art.
129, alin.(2), lit. „b”, lit.„d” și lit.„e”, alin. (4) lit. „a” și lit.„d”, alin.(7) lit.„k” din Ordonanța de Urgență
nr.  57/03.07.2019, republicată,  potrivit  căruia exercită atribuții  privind dezvoltarea economico-
socială și  de mediu a comunei,  gestionează serviciile  de interes local,aprobă documentațiile
tehnico economice și asigură cadrul legal pentru dezvoltarea urbană.

Finanţarea  obiectivului  de  investiţii  se  face  prin  Contractul  de  finantare  nr.
C0720RN00011721800798/18.01.2018,  pentru proiectul de investiții  „MODERNIZARE REȚEA DE
DRUMURI LOCALE IN COMUNA IVEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI”, în cadrul măsurii 7.2. 

In urma actualizării,  valoarea totală a devizului  general  este: cu  valoarea totală (INV)
inclusiv  TVA  =  5.805.929,82  mii  lei,  din  care  4.366.523,83  mii  lei  cheltuieli  eligibile,  și
1.439.405,99 mii lei cheltuieli neeligibile .

Pentru categoriile de cheltuieli neeligibile la obiectivul de investiţii „Modernizare rețea de
drumuri locale in Comuna Iveşti, judeţul Galaţi”, cu suma de 1.439.405,99 mii lei  inclusiv
TVA, se va asigura finanţarea de la bugetul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi.

Apreciez necesitatea și oportunitatea proiectului de hotărâre si propun să fie dezbătut şi
aprobat în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, din luna mai 2020.  

ADMINISTRATOR PUBLIC,
Bararu Oana Giorgiana




