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JUDEŢUL GALAŢI 
CONSILIUL LOCAL  
COMUNA IVEŞTI 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.  79 
din  23.09.2021 

 
privind: aprobarea devizului general și a indicatorilor economici actualizați pentru 
obiectivul de investiție „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL CU 3 
SĂLI DE GRUPĂ în sat IVEȘTI, comuna IVEȘTI, județul GALAȚI”- utilități. 

nițiator: domnul Gheoca Maricel , Primarul comunei Iveşti, județul Galați; 

Nr. de înregistrare și data depunerii proiectului: 6543 din 16.09.2021 
 

Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa extraordinară din 
data de 23.09.2021; 
 Având în vedere Referatul de aprobare a domnului Gheoca Maricel, Primarul 
comunei Iveşti, judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr.65437 din 
16.09.2021; 
 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit  de compartimentul de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi, înregistrat sub 
nr. 6565 din 17.09.2021; 

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

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.2, pentru amenajarea teritoriului 
şi urbanism, protecţia mediului şi turism, ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.3, pentru activităţi social – 
culturale, culte, învăţământ, tineret și sport ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.4, pentru muncă şi protecţie 
socială, protecţie copii, sănătate și familie ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.5, pentru minorități, validare, 
juridică şi de disciplină ; 

Având în vedere  H.C.L. nr.26/31.05.2019, privind aprobarea documentației 
Proiect tehnic și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din proiectul tehnic 
pentru obiectivul de investiție ”CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL 
CU 3 SĂLI DE GRUPĂ în sat IVEȘTI, comuna IVEȘTI, județul GALAȚI; 

Având în vedere Contractul de lucrări nr.58/13.04.2020 pentru obiectivul 
„Utilități -CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL CU 3 SĂLI DE GRUPĂ 
în sat IVEȘTI, comuna IVEȘTI, județul GALAȚI; 

Având în vedere Devizul general- Valoare ajustată conform O.G.15/2021, 
coef.C+1,1214 al  obiectivului de investitii „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM 
NORMAL CU 3 SĂLI DE GRUPĂ sat IVEȘTI, comuna IVEȘTI, județul GALAȚI”- utilități; 

Având în vedere prevederile 129 alin.(2) lit.„c”, lit.„d”, alin.(4) lit.„d”, alin.(5) lit.„c”, 
alin.(7) lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare ; 

Având în vedere prevederile art.1, alin.(1) și (2), lit. b), art. 2, alin.(10) și (12) din 
Ordonanța nr. 15 din 30 august 2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare, 

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finantele 
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 temeiul art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1.- Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții 

”CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL CU 3 SĂLI DE GRUPĂ în sat 
IVEȘTI, comuna IVEȘTI, județul GALAȚI”- Utilități, conform Anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2.- Se aprobă indicatorii economici actualizați pentru obiectivul de investitii 

„CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL CU 3 SĂLI DE GRUPĂ în sat 
IVEȘTI, comuna IVEȘTI, județul GALAȚI” – Utilități, după cum urmează:  

- valoarea totală fără TVA   306.184,03 lei,  
- din care C+M    233.018,29 lei  
- valoarea totală cu TVA   364.358,99 lei,  
- din care C+M    277.291,76 lei. 
 
Art.3.- Secretarul general al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va comunica prezenta 

hotărâre celor interesaţi.  

 

 
 PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,   Contrasemnează 
                  SECRETAR, 

  Brăilescu Petru    Toma Zanfirica  
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilieri în funcţie: 17           Consilieri prezenţi:  15 
Numar voturi inregistrate: Pentru= 15 ;  Împotrivă = 0;  Abţineri =0 



ROMANIA 

JUDETUL GALATI 
COMUNA IVESTI 
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.6543 din 16.09.2021 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
La proiectul de hotarare privind aprobarea devizului general și a indicatorilor economici 
actualizați pentru obiectivul de investiție „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM 
NORMAL CU 3 SĂLI DE GRUPĂ în sat IVEȘTI, comuna IVEȘTI, județul GALAȚI”-
Utilități. 

 
 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 și a indicatorilor economici actualizați pentru obiectivul de investiție „CONSTRUIRE 
GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL CU 3 SĂLI DE GRUPĂ în sat IVEȘTI, comuna 
IVEȘTI, județul GALAȚI”- Utilități. 

Prin H.C.L. nr.26/31.05.2019, au fost aprobate documentația Proiect tehnic și 
indicatorii tehnico-economici rezultaţi din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiție 
„CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL CU 3 SĂLI DE GRUPĂ în sat 
IVEȘTI, comuna IVEȘTI, județul GALAȚI”-; 

Contractul de lucrări nr.58/13.04.2020 pentru obiectivul „Utilități -CONSTRUIRE 
GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL CU 3 SĂLI DE GRUPĂ în sat IVEȘTI, comuna 
IVEȘTI, județul GALAȚI” a fost semnat pentru suma de 273.037,31 lei la care se adaugă 
TVA in  sumă de 51.877,08 lei. 

Prin adresa nr.1107/13.09.2021, respectiv nr.6413/13.09.2021, S.C. VILA S.A a 
solicitat ajustarea valorilor cheltuielilor materiale pentru restul de executat al investiției 
„Utilități -CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL CU 3 SĂLI DE GRUPĂ în 
sat IVEȘTI, comuna IVEȘTI, județul GALAȚI”, conform O.G. nr. 15/2021 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. 

Potrivit art. 1 alin (1) din Ordonanța nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare „Pentru obiectivele/proiectele de investiții finanțate, integral sau parțial, din 
fondurile publice prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele 
publice, cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, la art. 1 alin. (2) din Legea 
nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, prețul 
contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale de lucrări definite la art. 3 alin. (1) lit. 
m) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, la art. 
3 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și 
completările ulterioare, respectiv la art. 3 pct. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și 
securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, cu modificările și 
completările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se 
ajustează, în condițiile prezentei ordonanțe, prin actualizarea prețurilor aferente 
materialelor, 5 prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a ține seama de orice 
creștere sau diminuare a costului materialelor pe baza căruia s-a fundamentat prețul 
contractelor”.  

Potrivit art. 2 alin. (1) din Ordonanța nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare “Ajustarea prevăzută la art. 1 alin. (1) se realizează la fiecare solicitare de 
plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, exclusiv pentru restul rămas de 
executat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, până la finalizarea și 



recepționarea lucrărilor aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții, potrivit prevederilor 
legale în vigoare la data efectuării recepției, pe baza situațiilor de lucrări însușite de 
executant, diriginte de șantier și autoritatea/entitatea contractantă, ca urmare a unei 
solicitări justificate din partea contractantului”. 

 
Valoarea lucrărilor rămase de executat este de 273.037,31 lei fără TVA, conform 

situației rest de executat la 3.09.2021 atașată.  
Modul de calcul conform ordonanței 15/2021 se face după formula: 
- C = (ICCM)n/(ICCM)ian2021 x P + (1-P)  
- C – coeficientul de ajustare  
- P – ponderea determinată în raport cu obiectul contractului  
- ICCM – indicele de cost ele materialelor de construcție in luna anterioară a 

solicitării de plată 
- ICCM ian 2021 - indicele de cost ele materialelor de construcție in luna ianuarie 

2021 . 
După recalcularea prețurilor conform Ordonanța nr. 15/2021, valoarea ajustată a 

solicitărilor de plată, pentru restul lucrărilor de executat, va fi în valoare de 306.184,03 lei 
fără TVA sumă care va crește valoarea C+M și implicit valoarea totală a obiectivului de 
investiții, conform documentului atașat. 

Creșterea C+M este în valoare de 25.225,99 lei fără TVA, adică 30.018,92 lei cu TVA  
Având în vedere că cele prezentate sunt necesare oportune și legale, propunem:  

- Aprobarea devizului general actualizat, al obiectivului de investiții ,, „CONSTRUIRE 
GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL CU 3 SĂLI DE GRUPĂ în sat IVEȘTI, comuna 
IVEȘTI, județul GALAȚI”- Utilități – Anexa la proiectul de hotărâre. 
- Aprobarea indicatorilor economici actualizați ai obiectivului de investiții:  

- valoarea totală fără TVA   306.184,03 lei,  
- din care C+M    233.018,29 lei  
- valoarea totală cu TVA   364.358,99 lei,  
- din care C+M    277.291,76 lei. 
 

 
Apreciem oportunitatea proiectului de hotărâre si propunem să fie dezbătut şi 

aprobat în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, din luna 
septembrie 2021.   

 
 
 ADMINISTRATOR PUBLIC,  ȘEF SERVICIU,  INSPECTOR, 
 
 Băraru Oana Giorgiana  Barbu Corina-Ionela RoȘu Cătălin-Sorin 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R , 
Nr.6565 din 17.09.2021 

 
REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor economici 
actualizați pentru obiectivul de investiție ”CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM 
NORMAL CU 3 SĂLI DE GRUPĂ în sat IVEȘTI, comuna IVEȘTI, județul GALAȚI”-Utilități 

 
Prin H.C.L. nr.26/31.05.2019, au fost aprobate documentația Proiect tehnic și indicatorii 

tehnico-economici rezultaţi din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiție „CONSTRUIRE 
GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL CU 3 SĂLI DE GRUPĂ în sat IVEȘTI, comuna IVEȘTI, 
județul GALAȚI”-; 

Contractul de lucrări nr.58/13.04.2020 pentru obiectivul „Utilități -CONSTRUIRE 
GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL CU 3 SĂLI DE GRUPĂ în sat IVEȘTI, comuna IVEȘTI, 
județul GALAȚI” a fost semnat pentru suma de 273.037,31 lei la care se adaugă TVA in  sumă 
de 51.877,08 lei. 

Prin adresa nr.1107/13.09.2021, respectiv nr.6413/13.09.2021, S.C. VILA S.A a solicitat 
ajustarea valorilor cheltuielilor materiale pentru restul de executat al investiției „Utilități -
CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL CU 3 SĂLI DE GRUPĂ în sat IVEȘTI, 
comuna IVEȘTI, județul GALAȚI”, conform O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare. 

Potrivit art. 1 alin (1) din Ordonanța nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare „Pentru obiectivele/proiectele de investiții finanțate, integral sau parțial, din 
fondurile publice prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu 
modificările și completările ulterioare, și, respectiv, la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, prețul contractelor de 
achiziție publică/contractelor sectoriale de lucrări definite la art. 3 alin. (1) lit. m) din Legea 
achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, la art. 3 alin. (1) lit. l) din 
Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, 
respectiv la art. 3 pct. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea 
anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității, aprobată cu modificări 
și completări prin Legea nr. 195/2012, cu modificările și completările ulterioare, aflate în 
derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se ajustează, în condițiile prezentei 
ordonanțe, prin actualizarea prețurilor aferente materialelor, 5 prin aplicarea unui coeficient de 
ajustare, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costului materialelor pe baza 
căruia s-a fundamentat prețul contractelor”.  

Potrivit art. 2 alin. (1) din Ordonanța nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare “Ajustarea prevăzută la art. 1 alin. (1) se realizează la fiecare solicitare de plată, 
pe întreaga perioadă de derulare a contractului, exclusiv pentru restul rămas de executat la data 
intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor aferente 
obiectivelor/ proiectelor de investiții, potrivit prevederilor legale în vigoare la data efectuării 
recepției, pe baza situațiilor de lucrări însușite de executant, diriginte de șantier și 
autoritatea/entitatea contractantă, ca urmare a unei solicitări justificate din partea 
contractantului”. 

Având în vedere că cele prezentate sunt necesare și oportune, supun spre aprobare 
proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor economici, actualizați, 
ai obiectivului de investiții „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL CU 3 SĂLI 
DE GRUPĂ în sat IVEȘTI, comuna IVEȘTI, județul GALAȚI”-Utilități. 

      
P R I M A R , 
Gheoca Maricel 


