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JUDEŢUL GALAŢI 

COMUNA IVEŞTI 

CONSILIUL LOCAL 

   

 

 

H O T Ă R Â R E A  Nr.70 

 din 06.09.2021 

Privind: aprobarea devizului general totalizator (eligibile și neeligibile) al obiectivului de investiţie 
„Realizare şi dotare grădiniţă în sat Buceşti, comuna Iveşti, judeţul Galaţi” 

Initiator:Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judetul Galaţi; 

Nr de inregistrare şi data depunerii proiectului: 5922 din 24.08.2021. 

  

Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

06.09.2021; 

 Având în vedere raportul de aprobare a  domnului Gheoca Maricel, Primarul comunei 

Iveşti, judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, inregistrată sub nr. 5922 din 24.08.2021; 

 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi, inregistrat sub nr. 5941 din 

24.08.2021 ; 

 Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.1, pentru agricultură şi activităţi 

economico - financiare; 

 Avand în vedere Devizul general totalizator (eligibile și neeligibile) al obiectivuuil de 

investiţie „Realizare şi dotare grădiniţă în sat Buceşti, comuna Iveşti, judeţul Galaţi”, 

intocmit de SC SUBMIT S.R.L. Iași; 

 Având în vedere prevederile art.129 alin.(4), lit.„d” din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019, 

privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere 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; 

În baza art. 139, alin. (1) și art.196, alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, 

privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1.- Se aprobă devizul general totalizator (eligibile și neeligibile) al obiectivului de 

investiţie „Realizare şi dotare grădiniţă în sat Buceşti, comuna Iveşti, judeţul Galaţi”, cu o 

valoare totală de 1.504.565,43 lei din care 1.309.323,13 lei finanțare de la bugetul de stat și 

195.242,3 lei cofinanțare de la bugetul local al comunei Ivesti, judetul Galati, potrivit anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.2.- Primarul comunei Iveşti, judeţul Galaţi va lua măsuri de aducere la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 Art.3.- Secretarul comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va comunica prezenta hotarare celor 

interesati. 

 

 

  PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,   Contrasemnează, 
 
        SECRETAR GENERAL, 
 
  Tudose Ilie     Toma Zanfirica  
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilieri în funcţie: 17           Consilieri prezenţi:  16 

Număr voturi înregistrate: Pentru= 16 ;  Împotrivă = 0;  Abţineri = 0 



ROMANIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

COMUNEI IVEŞTI 

P R I M A R , 

Compartimentul Administrator Public 
Serviciul Financiar contabil, Salarizare, Resurse umane, Impozite și taxe 
Compartimentul Urbanism, Cadastru, Amenajarea teritoriului, Disciplina in constructii, Investitii, 
Achiziţii publice, Monitorizare contracte 
Nr. 5941 din 24.08.2021  

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Privind: aprobarea devizului general totalizator (eligibile și neeligibile) al obiectivului de investiţie 
„Realizare şi dotare grădiniţă în sat Buceşti, comuna Iveşti, judeţul Galaţi” 

 
Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu dispoziţiile art.136 alin.(1)  

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Proiectul de hotărâre prezentat de către iniţiator are în vedere aprobarea Devizului general 
totalizator (eligibile și neeligibile) al obiectivuuil de investiţie „Realizare şi dotare grădiniţă în sat 
Buceşti, comuna Iveşti, judeţul Galaţi”, intocmit de SC SUBMIT S.R.L. Iași. 

Consiliul Local are competenţa aprobării proiectului de hotărâre prezentat, în baza art.129 
alin.(4), lit.„d” din Ordonanța de Urgență nr. 57 / 2019, privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare potrivit căruia aprobă, la propunerea primarului documentațiile tehnico-
economice pentru lucrări de investiții de interes local, potrivit legii. 

Valoarea totală a devizului final întocmit de proiectantul lucrărilor, S.C. SUBMIT SRL Iași , 
include față de totalul lucrărilor executate și valoarea cheltuielilor pentru asigurarea tuturor 
utilităților și cheltuieli suplimentare pentru avize și acorduri: 
 

- Lei     

Specificare  Valoare deviz general 
aprobat prin HCL 
nr.9/28.02.2019 

Valoare deviz general 
totalizator al obiectivului 
de investiții  

Observații 

Valoare totală fară TVA  1.411.736 1.267.840,06  

            din care C+M  1.177.032 1.036.198,16  

Valoare totală cu TVA  1.679.965 1.504.565,43  

          din care C+M  1.400.669 1.233.075,81  

Finanțare buget de stat 1.522.427 1.309.323,13  

Finanțare buget local 157.538 195.242,3  

 
 Având în vedere cele de mai sus, consider oportun ca proiectul de hotărâre să fie dezbătut 
şi aprobat în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, din luna 
septembrie 2021. 
     
ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,  ADMINISTRATOR PUBLIC,       
 
   Barbu Corina-Ionela    Băraru Oana-Giorgiana       
 
 

INSPECTOR, 
 

Roșu Cătălin-Sorin 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

COMUNA IVEŞTI 

P R I M A R , 

Nr. 5922 din 22.08.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general totalizator (eligibile și neeligibile) al 
obiectivului de investiţie „Realizare şi dotare grădiniţă în sat Buceşti, comuna Iveşti, judeţul 
Galaţi ” 

 

Prin Hotararea nr. 9 din 28.02.2019, Consiliul local a aprobat devizul general și a 

indicatorii economici actualizați pentru obiectivul de investiţie „Realizare şi dotare grădiniţă cu 

program prelungit  în comuna Iveşti, judeţul Galaţi”, finanțat prin Programul National de 

Dezvoltare Locala II,perioada 2017 - 2020 .  

La data prezentei, lucrările sunt finalizate. Pentru inchiderea Contractului de finanțare între 

UAT Comuna Ivești, județul Galați și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 

inregistrat cu nr.19889/27.12.2017, este necesară aprobarea Devizului general totalizator 

(eligibile și neeligibile) al obiectivuuil de investiţie „Realizare şi dotare grădiniţă în sat Buceşti, 

comuna Iveşti, judeţul Galaţi”, și aprobarea cheltuielilor finanțate de la bugetul local. 

Valoarea totală a devizului general totalizator (eligibile și neeligibile) intocmit de 
proiectantul lucrărilor, SC SUBMIT S.R.L. Iași, este după cum urmează: 

- Lei     

Specificare  Valoare deviz general 
aprobat prin HCL 
nr.9/28.02.2019 

Valoare deviz general la 
terminarea lucrărilor nr. 

Observații 

Valoare totală fară TVA  1.411.736 1.267.840,06  

            din care C+M  1.177.032 1.036.198,16  

Valoare totală cu TVA  1.679.965 1.504.565,43  

          din care C+M  1.400.669 1.233.075,81  

Finanțare buget de stat 1.522.427 1.309.323,13  

Finanțare buget local 157.538 195.242,3  

Valoarea totală include față de totalul lucrărilor executate și valoarea cheltuielilor pentru 
asigurarea tuturor utilităților și cheltuieli suplimentare pentru avize și acorduri. 

Supun aprobarii Consiliului local al comunei Ivesti, judetul Galati proiectul de hotărâre 

privind aprobarea devizului general totalizator (eligibile și neeligibile)  al obiectivului de investiţie 

„Realizare şi dotare grădiniţă în sat Buceşti, comuna Iveşti, judeţul Galaţi ”, astfel cum au 

fost transmise de către proiectantul lucrărilor, SC SUBMIT S.R.L. Iași . 

 

 

P R I M A R , 

 

                                                                        Gheoca Maricel 


