ROMÂNI A
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon/fax:
0235/457050; Telefon/fax : 0335/819630

HOTĂRÂREA Nr. 67/2015
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii,
„AMENAJARE PODEŢE ÎN COMUNA REBRICEA, JUDEŢUL VASLUI”
având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului, raportul compartimentului de resort din care
reiese necesitatea aprobarii indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii, „AMENAJARE
PODEŢE ÎN COMUNA REBRICEA, JUDEŢUL VASLUI” si 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
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului
naţional de dezvoltare locală;
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b“, alin. (4) lit. „d”, art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1)
lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei Rebricea, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „AMENAJARE
PODEŢE ÎN COMUNA REBRICEA, JUDEŢUL VASLUI” conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Valoarea totală a investiției este de 607.388,47 lei (inclusiv T.V.A.), din care cheltuieli de la
bugetul local în sumă de 16.910 lei (inclusiv T.V.A.) și cheltuieli de la bugetul de stat în sumă de
590.478,47 lei (inclusiv T.V.A.).
Art.3. Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se face în conformitate cu legislația în
vigoare.
Art.4. Consiliul local Rebricea, judetul Vaslui desemneaza pe domnul Radu Valerică, primar al
comunei Rebricea, ca reprezentant legal al proiectului.
Art.5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei Rebricea,
judeţul Vaslui, prin compartimentul de specialitate.

Rebricea, 27 noiembrie 2015
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Zaharia Petrea

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rebricea,
Sârcu Geanina - Elena

ANEXA
la Hotărârea Consiliului local Rebricea
Nr. 67/27.11.2015

1. DATE GENERALE
1.1.Denumirea obiectivului de investifii:
''AMENAJARE PODURI SJPODETE UN COMUNA REBRICEA, /UDE'IVL VASLUI"
in Satele: Rebricea, Rate�u Cuzei, Draxeni, Tufe�tii de Jos, Bola{i, Tatomire�ti, Macre�ti
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In aceasta comuna rata slraciei este 57,6 °A>, (deficitul de consum 18,4 %, iar
severitatea saraciei 8,5 %) .

1.3. Titularul investipei:
COMUNA REBRICEA, JUDETUL VASLUI
1.4.Bene.idarul investipei:
COMUNA REBRICEA, JUDETUL VASLUI
1.5.Elaboratorul documentafiei:
S.C GEOMYKE S.R.L. IASI
COD DE IDENTIFICAREAL PROIECTULUI TEHNIC
PROJECTNR. 152/2015 -NOIEMBRIE 2015

Pentru intocmirea studiului s-au respectat prevederile HG nr. 28/2008 privind
aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente
investitiilor publice, precum �i a structurii �i metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investitii �i lucrari de interventii, cat si respectarea
conditiilor

Proiectant: S.C. GEO MYKE S.R.L.

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile de capital necesare realizlirii obiectivului de investitie
"AMENAJARE PODETE IN COMUNA REBRICEA, JUDETUL VASLUI"

Nr.
crt.

Denumirea capitolelor �i a subcapitolelor
de cheltuieli

I

2

Capitolul 1

l . l Obtinerea terenului.
1.2 Amenajarea terenului.

Valoarc ( inclusiv T.V.A.)
TOTAL
din care
Dcfalcarea pc surse
Valoare
din fonduri de la din finantare de
de finanfare
(inclusiv T.V.A.) bugetul de stat la bugetul local
LEI
LEI
LEI
3=4+5
4
5
6
buget local
buget local

1.3 Amenajliri pentru protec\ia mediului �i aducerea la starea ini\ialli

buget local

TOTAL CAPITOL 1
Capitolul 2
2.1

Cheltuieli aferenle asiguriirii cu utilitli\ile necesare func\ionlirii
obiectivului de investi\ie
TOTAL CAPITOL 2
Capitolul 3

3.1 Studii de teren

3.2 Taxe pentru ob\inerea de avize, acorduri �i autorizatii
3.3
3.3.l
3.3.2
3.3.3
3.3.4

Proiectare si In�inerie
Studiu de fezabilitate
Proiect tehnic
Detalii de executie
Verificarea tehnicii a oroiectlirii

3.3.5 Documenta\ii pentru avize, acorduri, autorizaµi (DATC)
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta
3.6 Asistentli telmica

TOTAL CAPITOL 3
Capitolul 4

4.1 Constn1c\ii �i Jnstala\ii
4.2 Montai utilaje telmologice

buget de stat

1,000

1,000

bu_get local

500

500

buget local

1.000
8,500
5,500
708

8,500
5,500
708.00

500

500

1,000
4,300
6.500
29 508

15 208

575,270.47

575,270

1.000

buget local
buget de stat
buget de stat
buget de stat
buget de stat

1,000
4,300
6.500
14 300

buget local
buget local
buget local

buget de stat
buget de stat

4.3 Utilaje, echipamente telmologice �i funqionale cu montaj

buget de stat

4.4 Utilaje fiirii montaj �i echipamente de transport

buget de stat

4.5 Dotiiri
4.6 Active necorporale

buget de stat
buget de stat

TOTAL CAPITOL 4
Capitolul 5

5.1 Organizare de santier
5. I. I Lucriiri de constructii
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de �antier

575 270

575,270

0
0

0
0

5.2 Comisioane, taxe, cote, costul creditului

2.610

5.3 Cheltuieli diverse si neprevlizute

0
2.610

6.1 Pregatirea _JJ_ersonalului de exploatare.
6.2 Probe tehnologice �i teste
TOTAL GENERAL
Din care C+ M

TOTAL CAPITOL 5
Capitolul 6
TOTAL CAPITOL 6

TOT AL GENERAL din care:
buget de stat
buget local

buget de stat
buget local
2.610

0
0

2,610

buget local
buget de stat
bug_et local
buget local

607,388.47
575 270.47

590,478.47
16,910.00

590 478.47

16,910.00

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
COMPARTIMENT ACHIZIȚII

Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon 0235/457050; Telefon/fax : 0335/819630

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii
„AMENAJARE PODEŢE ÎN COMUNA REBRICEA, JUDEŢUL VASLUI”
Doamnelor şi domnilor,

Proiectul de hotărâre este inițiat de primarul comunei ca urmare a aprobării includerii
investiției sus-menționate în Programul naţional de dezvoltare locală, instituit prin Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 28/2013 și în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (3) din Normele
metodologice pentru punerea în aplicare a acestei ordonanțe care precizează „”
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.”
De asemenea, potrivit prevederilor art. 10, alin. (5) din Normele metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală, modificate și completate prin Ordinul MDRAP nr.
947/2015, „Pentru obiectivele de investiţii noi cuprinse în lista prevăzută la alin. (3), în vederea
încheierii contractelor de finanţare multianuale, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii,
întocmite la faza de proiectare, studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţii, aprobate în condiţiile legii prin hotărâri ale consiliului local / judeţean de aprobare a
indicatorilor tehnico-economici, hotărâri ale consiliului local/judeţean de asigurare a finanţării
pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Program prevăzute
la art. 8 alin. (3), ..."
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. 36 alin. (2) lit. „b“, alin. (4) lit. „d” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, propun
adoptarea proiectului de hotarare inscris pe ordinea de zi, in forma prezentata de initiator.

2 noiembrie 2015
CONSILIER,
Luchian Laurențiu – Nicolae

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
PRIMAR

EXPUNERE

DE

MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai
obiectivului de investiţii, „AMENAJARE PODEŢE ÎN COMUNA REBRICEA, JUDEŢUL
VASLUI”

Doamnelor şi domnilor consilieri,
Am inițiat prezentul proiect de hotărâre motivat de necesitatea și oportunitatea
implementării proiectului sus-menționat prin Programul Național de Dezvoltare Locală,
instituit prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013.
Programul național de dezvoltare locală este coordonat de Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice și stabilește cadrul legal pentru implementarea unor
proiecte de importanță națională, care susțin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări
de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară și socio-educativă.
La sfârșitul lunii octombrie am fost incluși prin Ordinul ministrului în lista de obiective
cu prioritate ridicată și s-au alocat totodată suma de aproximativ 600 mii lei pentru perioada
2015-2018.
Categoriile de cheltuieli, aferente obiectivelor de investiții noi, care se finanțează prin
Program și sunt definite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 sunt:
a) cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului care se
execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic;
b) cheltuieli pentru elaborarea fazelor de proiectare proiect tehnic și detalii de execuție;
c) cheltuieli pentru realizarea investiției de bază, respectiv: construcții și instalații,
montaj utilaje tehnologice, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu/fără montaj și/sau
dotare;
d) cheltuieli pentru lucrările de construcții și instalații aferente organizării de șantier;
e) cheltuieli diverse și neprevăzute.
Categoriile de cheltuieli, aferente obiectivelor de investiții noi, care nu se finanțează
prin Program și se finanțează exclusiv de către beneficiari sunt: cheltuieli pentru obținerea și
amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/ documentațiile de avizare a lucrărilor de
intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic,
asistența tehnică, consultanța, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea
procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier,
comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la
beneficiar.
Având în vedere situația actuală a podețelor existente de pe drumurile comunale și
străzile secundare și anume podețe transversale și laterale din tuburi subdimensionate din beton
nearmat sau din țeavă metalică cu elemente lipsă, podețe colmatate în totalitate sau parțial,
conform regimului juridic al drumurilor și Normelor Tehnice privind proiectarea, construirea,

reabilitarea, modernizarea, întreținerea, repararea, administrarea, recomandarile și măsurile ce
se impun sunt următoarele:
- colectarea și evacuarea apelor provenite din precipitații prin rigole noi din pământ, iar
descărcarea acestora prin podețe transversale;
- la intersecția cu drumurile laterale, pentru asigurarea continuității rigolelor, se vor
prevedea podețe tubulare cu diametrul interior de 600 mm;
Soluția de amenjare adoptată, prevede realizarea de podețe laterale și transversale din
elemente prefabaricate din beton armat a căror durată de exploatare va fi sporită prin colectarea
și evacuarea corespunzatoare a apelor meteorice și printr-o întreținere curentă și periodică
corespunzatoare. Lista și amplasarea podețelor transversale și laterale se va face conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
De asemenea, Consiliul local se obligă să asigure orice eventuală cofinanțare ce îi
revine, rezultată din implementarea Proiectului, pe toata durata si conform obligațiilor
prevăzute in Contractul de finanțare ce se va încheia între Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice și UAT Comuna Rebricea.
Având în vedere cele sus-prezentate, cu încadrarea în prevederile art. 36 alin. (2) lit.
„b“, alin. (4) lit. „d”, art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă solicit să aprobaţi proiectul de
hotărâre, în forma prezentată.
2 noiembrie 2015
P R I M A R,
ing. Radu Valerică

