ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon 0235/457050;
Telefon/fax : 0335/780051

HOTĂRÂREA

nr. 54 din 12 noiembrie 2021
privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investiţii
„SISTEM DE CANALIZARE-EPURARE APE UZATE SATE REBRICEA, RATEȘU-CUZEI,
SASOVA, CRĂCIUNEȘTI, COMUNA REBRICEA, JUDEȚUL VASLUI”
având în vedere:
- adresa nr. 104487 din 01.09.2021 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;
- referatul de aprobare al domnului viceprimar Mihăilă Neculai, în calitate de înlocuitor de drept al
primarului, conform Ordinului Prefectului 262/08.11.2021, in calitatea sa de initiator, raportul compartimentului
de resort din care reiese necesitatea actualizării devizului general al obiectivului de investiţii „SISTEM DE
CANALIZARE-EPURARE APE UZATE SATE REBRICEA, RATEȘU-CUZEI, SASOVA, CRĂCIUNEȘTI,
COMUNA REBRICEA, JUDEȚUL VASLUI” şi raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate;
în conformitate cu:
- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de
dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Normelor metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor acestei ordonanţe de urgenţă, aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 1851/2013, republicat, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 6 și art. 7 alin. (2) din Instrucțiunea ANAP nr. 2/2018 privind ajustarea preţului contractului
de achiziţie publică/sectorială;
- prevederile Ordonanţa Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
în temeiul art. 129 alin. (2), lit. „b“, alin. (4) lit. „d”, art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanta de
urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRICEA adopta prezenta hotărâre:
Art.1. Se aprobă devizul general actualizat al obiectivului de investiţii „SISTEM DE CANALIZAREEPURARE APE UZATE SATE REBRICEA, RATEȘU-CUZEI, SASOVA, CRĂCIUNEȘTI, COMUNA
REBRICEA, JUDEȚUL VASLUI”, după cum urmează:
a) Valoarea totală a investiției este de 10.398.376,70 lei (inclusiv T.V.A.), din care cheltuieli de la bugetul local
în sumă de 269.718,66 lei (inclusiv T.V.A.) și cheltuieli de la bugetul de stat, în sumă de 10.128.658,04 lei
(inclusiv T.V.A.), conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
b) Valoarea rest de executat a investiției este de 10.301.670,70 (inclusiv T.V.A.), din care cheltuieli de la
bugetul local în sumă de 173.012,66 lei (inclusiv T.V.A.) și cheltuieli de la bugetul de stat, în sumă de
10.128.658,04 lei (inclusiv T.V.A.), conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.2. Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se face în conformitate cu legislația în vigoare.
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei Rebricea, judeţul Vaslui,
prin compartimentele de specialitate.

Rebricea, 12 noiembrie 2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 …………………………….…
Dorin Mihăiță

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al comunei,
 …………………………….
Jrs. Adina Maftei

Proiectant: SC ARISCONSTRUCT SRL
Beneficiar: Comuna REBRICEA, jud.Vaslui

Anexa nr. 1 la HCL nr. 54/12.11.2021

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT LA DATA DE 01.10.2021 CONFORM OG15/2021
privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiţie : SISTEM DE CANALIZARE EPURARE APE UZATE SATE
REBRICEA, RATESU CUZEI, SASOVA, CRACIUNESTI, COMUNA REBRICEA, JUDETUL VASLUI

Valoare ( inclusiv T.V.A. )
Nr.
crt.

1

1.1
1.2
1.3

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor
de cheltuieli

TOTAL
Valoare
(inclusiv T.V.A. )

din care
din fonduri de la
bugetul de stat
LEI
4

LEI
3=4+5
Capitolul 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
Obţinerea terenului.
0,00
Amenajarea terenului.
0,00
Amenajări pentru protecţia mediului și
0,00
aducerea la starea inițială
TOTAL CAPITOL 1
0,00
2

din finanțare de la
bugetul local
LEI
5

Defalcarea pe surse de
finanțare

6

0,00
0,00

0,00 buget local
0,00 buget local

0,00

0,00 buget local

0,00

0,00

Capitolul 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
2.1

Cheltuieli aferente asigurării cu utilitățile
necesare funcționării obiectivului de investiție

133.117,11

133.117,11

TOTAL CAPITOL 2

133.117,11
133.117,11
Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
43.673,00
0,00

3.1

Studii de teren

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și
autorizații

Proiectare şi Inginerie
Studiu de fezabilitate
Proiect tehnic
Detalii de execuție
Verificarea tehnică a proiectării
Documentații pentru avize, acorduri,
3.3.5
autorizații (DATC)
3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie
3.5 Consultanţă
3.6 Asistenţă tehnică
TOTAL CAPITOL 3
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

4.998,00

0,00

42.501,50
110.503,90
0,00
8.500,30

0,00
110.503,90
0,00
8.500,30

8.500,30

8.500,30

4.5

5.533,50
0,00
141.671,60
365.882,10
Capitolul 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază
6.215.978,39
Construcţii şi Instalaţii
0,00
Montaj utilaje tehnologice
Utilaje, echipamente tehnologice şi
3.111.111,15
funcţionale cu montaj
Utilaje fără montaj şi echipamente de
0,00
transport
71.040,39
Dotări

4.6

Active necorporale

4.1
4.2
4.3
4.4

TOTAL CAPITOL 4
5.1 Organizare de şantier :
5.1.1 Lucrări de construcţii
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier
5.2

Comisioane, taxe, cote, costul creditului

5.3

Cheltuieli diverse şi neprevăzute
TOTAL CAPITOL 5

0,00
0,00
0,00
127.504,50

0,00 buget de stat
0,00

43.673,00 buget local
4.998,00 buget local

42.501,50
0,00
0,00
0,00

buget local
buget de stat
buget de stat
buget de stat

0,00 buget de stat
5.533,50 buget local
0,00 buget local
141.671,60 buget local
238.377,60

6.215.978,39
0,00

0,00 buget de stat
0,00 buget de stat

3.111.111,15

0,00 buget de stat

0,00

0,00 buget de stat

71.040,39

0,00 buget de stat
0,00 buget de stat

0,00

0,00

9.398.129,93
Capitolul 5
Alte cheltuieli
0,00
0,00
0,00

9.398.129,93

31.341,07

0,00

469.906,50
501.247,56

469.906,50
469.906,50

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00 buget de stat
0,00 buget local
31.341,07 buget local
0,00 buget de stat
31.341,07

6.1
6.2

Capitolul 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar
0,00
0,00
Pregătirea personalului de exploatare.
0,00
0,00
Probe tehnologice și teste
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL
Din care C + M

10.398.376,70

10.128.658,04

6.349.095,50

6.349.095,50

TOTAL GENERAL din care:

10.398.376,70

buget de stat

10.128.658,04

buget local

269.718,66

Beneficiar:
Comuna REBRICEA

0,00 buget local
0,00 buget local
269.718,66

Proiectant:
SC ARISCONSTRUCT SRL

Proiectant: SC ARISCONSTRUCT SRL
Beneficiar: Comuna REBRICEA, jud.Vaslui

Anexa nr. 2 la HCL nr. 54/12.11.2021

DEVIZ GENERAL REST DE EXECUTAT ACTUALIZAT LA DATA DE 01.10.2021 CONFORM OG15/2021
privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiţie : SISTEM DE CANALIZARE EPURARE APE UZATE SATE
REBRICEA, RATESU CUZEI, SASOVA, CRACIUNESTI, COMUNA REBRICEA, JUDETUL VASLUI

Valoare ( inclusiv T.V.A. )
Nr.
crt.

1

1.1
1.2
1.3

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor
de cheltuieli

TOTAL
Valoare
(inclusiv T.V.A. )

din care
din fonduri de la
bugetul de stat
LEI
4

LEI
3=4+5
Capitolul 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
Obţinerea terenului.
0,00
Amenajarea terenului.
0,00
Amenajări pentru protecţia mediului și
0,00
aducerea la starea inițială
TOTAL CAPITOL 1
0,00
2

din finanțare de la
bugetul local
LEI
5

Defalcarea pe surse de
finanțare

6

0,00
0,00

0,00 buget local
0,00 buget local

0,00

0,00 buget local

0,00

0,00

Capitolul 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
2.1

Cheltuieli aferente asigurării cu utilitățile
necesare funcționării obiectivului de investiție

133.117,11

133.117,11

TOTAL CAPITOL 2

133.117,11
133.117,11
Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
0,00
0,00

3.1

Studii de teren

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și
autorizații

Proiectare şi Inginerie
Studiu de fezabilitate
Proiect tehnic
Detalii de execuție
Verificarea tehnică a proiectării
Documentații pentru avize, acorduri,
3.3.5
autorizații (DATC)
3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie
3.5 Consultanţă
3.6 Asistenţă tehnică
TOTAL CAPITOL 3
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

4.1
4.2
4.3

0,00

0,00

0,00
110.503,90
0,00
8.500,30

0,00
110.503,90
0,00
8.500,30

8.500,30

8.500,30

0,00
0,00
141.671,60
269.176,10
Capitolul 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază
6.215.978,39
Construcţii şi Instalaţii
0,00
Montaj utilaje tehnologice
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale
3.111.111,15
cu montaj

Comisioane, taxe, cote, costul creditului
Cheltuieli diverse şi neprevăzute
TOTAL CAPITOL 5

0,00
0,00
0,00
0,00

buget local
buget de stat
buget de stat
buget de stat

0,00 buget de stat
0,00 buget local
0,00 buget local
141.671,60 buget local
141.671,60

0,00 buget de stat

0,00

0,00

0,00 buget de stat

71.040,39
0,00

71.040,39
0,00

9.398.129,93
Capitolul 5
Alte cheltuieli
0,00
0,00
0,00

9.398.129,93

0,00 buget de stat
0,00 buget de stat
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 buget de stat
0,00 buget local

Dotări
Active necorporale

5.3

0,00 buget local

3.111.111,15

4.5
4.6

5.2

0,00 buget local

0,00 buget de stat
0,00 buget de stat

Utilaje fără montaj şi echipamente de transport

5.1 Organizare de şantier :
5.1.1 Lucrări de construcţii
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier

127.504,50

0,00

6.215.978,39
0,00

4.4

TOTAL CAPITOL 4

0,00
0,00

0,00 buget de stat

31.341,07

0,00

469.906,50
501.247,56

469.906,50
469.906,50

31.341,07 buget local
buget de stat
31.341,07

6.1
6.2

Capitolul 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar
0,00
0,00
Pregătirea personalului de exploatare.
0,00
0,00
Probe tehnologice și teste
TOTAL CAPITOL 6
0,00
0,00
TOTAL GENERAL
Din care C + M

10.301.670,70

10.128.658,04

6.349.095,50

6.349.095,50

TOTAL GENERAL din care:

10.301.670,70

buget de stat

10.128.658,04

buget local

173.012,66

Beneficiar:
Comuna REBRICEA

0,00 buget local
0,00 buget local
0,00
173.012,66

Proiectant:
SC ARISCONSTRUCT SRL

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
COMPARTIMENT BUGET LOCAL, CONTABILITATE, IMPOZITE ȘI TAXE
Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon 0235/457050; Telefon/fax : 0335/780051

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investiţii
„SISTEM DE CANALIZARE-EPURARE APE UZATE SATE REBRICEA, RATEȘUCUZEI, SASOVA, CRĂCIUNEȘTI, COMUNA REBRICEA, JUDEȚUL VASLUI”

Doamnelor şi domnilor,
Proiectul de hotărâre este inițiat de domnul viceprimar Mihăilă Neculai, în calitate de
înlocuitor de drept al primarului, conform Ordinului Prefectului 262/08.11.2021, ca urmare a
derulării investiției sus-menționate prin Programul naţional de dezvoltare locală, instituit prin
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013.
Inițierea proiectului de hotărâre are la bază și prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia
„Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură
integral sau în completare din bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din împrumuturi
interne şi externe, contractate direct sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, se
aprobă de către autorităţile deliberative.”.
În conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2021 privind
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, “Pentru obiectivele/proiectele de investiţii finanţate,
integral sau parţial, din fondurile publice prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002
privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, la art. 1 alin. (2)
din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
preţul contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale de lucrări […], aflate în derulare la
data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se ajustează, prin actualizarea preţurilor aferente
materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a ţine seama de orice creştere sau
diminuare a costului materialelor pe baza căruia s-a fundamentat preţul contractelor.”
Pentru ajustarea contractului s-au utilizat formulele prevăzute la art. 2 alin. (6) și alin. (7)
din OG nr. 15/2021, utilizând ponderea materialelor de construcții potrivit alin. (3) lit. “c”,
respectiv “construcţii inginereşti noi - 47,21%”.
Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare și cu
respectarea prevederilor art. 129 alin. (2), lit. „b“, alin. (4) lit. „d”, din Ordonanta de urgenta nr.
57/2019 privind Codul administrativ, propun adoptarea proiectului de hotarare inscris pe ordinea
de zi, in forma prezentata de initiator.
08 noiembrie 2021
REFERENT,
Burghelea Ana-Maria

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
PRIMAR

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre
privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investiţii
„SISTEM DE CANALIZARE-EPURARE APE UZATE SATE REBRICEA, RATEȘUCUZEI, SASOVA, CRĂCIUNEȘTI, COMUNA REBRICEA, JUDEȚUL VASLUI”
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Am inițiat prezentul proiect de hotărâre motivat de necesitatea actualizării devizului general
pentru obiectivul de investiție mai sus menționat, ca urmare a posibilității oferite de Ordonanţa
Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în vederea actualizării
contractelor de achiziție publică în funcție de evoluția prețurilor la materialele de construcții.
Potrivit acestui act normativ avem posibilitatea suplimentării sumelor alocate de la bugetul de
stat pentru acest obiectiv de investiție, sume determinate în urma aplicării unor formule de calcul
prevăzute de OG 15/2021, având ca variabile indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor
aferent lunii ianuarie 2021 și iunie 2021 conform buletinului publicat de Institutul Național de
Statistică, precum și ponderea materialelor de construcţii, exprimată procentual, stabilită în funcţie de
categoriile principale de lucrări de construcţii şi de tipurile de obiecte de construcţii prevăzute în
Buletinul Statistic de Preţuri.
În urma aplicării acestei formule rezultă o majorare a contractului de lucrări cu suma de
890.571,93 lei fără TVA, sumă ce se va solicita de la bugetul de stat deoarece face parte din categoria
cheltuielilor eligibile conform Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013.
Fata de considerentele de mai sus,
SUPUN SPRE APOBARE
Proiectul de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de
investiţii „SISTEM DE CANALIZARE-EPURARE APE UZATE SATE REBRICEA, RATEȘUCUZEI, SASOVA, CRĂCIUNEȘTI, COMUNA REBRICEA, JUDEȚUL VASLUI”, cu respectarea
prevederilor 129 alin. (2), lit. „b“, alin. (4) lit. „d”, din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul
administrativ.

08 noiembrie 2021
p.P R I M A R,
Neculai MIHĂILĂ
Viceprimar

