
ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 

COMUNA IVEȘTI 

PRIMAR, 

Nr. 4442/30.05.2022 
 

ANUNȚ 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică 

următorul proiect de act normativ: 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind: aprobarea devizului general totalizator 

(eligibile și neeligibile) al obiectivului de investiţie „Realizare şi dotare grădiniţă 

cu program prelungit  în sat Ivești, comuna Iveşti, judeţul Galaţi” 

Proiectul de  hotărâre urmează a fi supus  spre aprobare  Consiliului Local  al 

comunei Ivești, județul Galați. 

Proiectul de hotărâre cu documentaţia de bază (referatul de aprobare, raportul de 

specialitate) a fost afişat  la sediul propriu al Primăriei comunei Ivești din strada Gen. 

Eremia Grigorescu  nr. 451 şi publicat la adresa www.comunaivestiprimar.ro  în data de 

30.05.2022 

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003,  privind 

transparența decizională în administraţia publică, republicată, persoanele interesate, 

asociațiile de afaceri, alte asociații legal constituite   pot trimite  în scris propuneri, 

sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ,  la 

sediul Primăriei comunei Ivesti – Compartimentul Registratură, Arhivă, Informații pentru 

cetățeni, respectiv   în format electronic pe adresa  de e-mail ivesti@gl.e-adm.ro până la 

data de 10.06.2022. 

 

 

P R I M A R , 

       Gheoca Maricel 

  

http://www.comunaivestiprimar.ro/
mailto:ivesti@gl.e-adm.ro


 ROMÂNIA  
JUDEŢUL GALAŢI  
COMUNA IVEŞTI  
CONSILIUL LOCAL  
 

Proiect hotărâre nr.4423 
 Din 27.05.2022 

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

Initiator:Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judetul Galaţi;  
Nr de inregistrare şi data depunerii proiectului:  

Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
Având în vedere referatul de aprobare a domnului Gheoca Maricel, Primarul comunei 

Iveşti, judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, inregistrată sub nr.4423 din 27.05.2022;  
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. 4424 din 
27.05.2022; 

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 cu program prelungit  în sat Ivești, 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 cu program prelungit  în sat Ivești, comuna Iveşti, 
judeţul Galaţi” cu o valoare totală de 2.325.163,42 lei din care 2.023.062,52 lei finanțare de la 
bugetul de stat și 301.900,9 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. 

 
Inițiator, 

P R I MA R, 
Gheoca Maricel 



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. 4424 din 27.05.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

Privind: aprobarea devizului general totalizator (eligibile și neeligibile) al obiectivului de investiţie 
„Realizare şi dotare grădiniţă cu program prelungit  în sat Ivești, 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 cu 
program prelungit  în sat Ivești, 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.8/28.02.2019 

Valoare deviz general 
totalizator al obiectivului de 
investiții 

Observații 

Valoare totală fară 
TVA 

2.138.517 1.958.836  

din care C+M 1.762.843 1.549.899  

Valoare totală cu 
TVA 

2.544.834 2.325.163,42  

din care C+M 2.097.783 1.844.380  

Finanțare buget de 
stat 

1.883.546 2.023.062,52  

Finanțare buget local 214.237 302.100,9  

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… 
 
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. 4423 din 27.05.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

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

Prin Hotararea nr. 8/28.02.2019, 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., este necesară aprobarea Devizului general totalizator (eligibile 
și neeligibile) al obiectivuuil de investiţie „Realizare şi dotare grădiniţă cu program prelungit  
în sat Ivești, 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. 8/28.02.2019 

Valoare deviz 
general la 
terminarea lucrărilor 
nr. 

Observații 

Valoare totală fară TVA 2.138.517 1.958.836  

din care C+M 1.762.843 1.549.899  

Valoare totală cu TVA 2.544.834 2.325.163,42  

din care C+M 2.097.783 1.844.380  

Finanțare buget de stat 1.883.546 2.023.062,52  

Finanțare buget local 214.237 302.100,9  

 
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 cu program prelungit  în sat Ivești, comuna Iveşti, 

judeţul Galaţi”. 

P R I M A R , 
                                                    Gheoca Maricel 


