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

HOTĂRÂREA Nr. 20/2018
privind aprobarea valorii de investiție actualizată a 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
actualizării valorii de investiţie a obiectivului de investiții „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 modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de
dezvoltare locală, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 12 alin. (4) și 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, aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 1851/2013, republicat, cu modificările și completările
ulterioare;
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 valoarea de investiție actualizată a obiectivului de investiţii „AMENAJARE PODEŢE
ÎN COMUNA REBRICEA, JUDEŢUL VASLUI”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. (1) Valoarea totală a investiției este de 552.728,16 lei (inclusiv T.V.A.), din care cheltuieli de
la bugetul local în sumă de 15.525,80 lei (inclusiv T.V.A.) și cheltuieli de la bugetul de stat, în sumă de
537.202,35 lei (inclusiv T.V.A.).
(2) Valoare rest de executat conform O.U.G. nr. 79/2017 este de 346.719,93 lei (inclusiv T.V.A.),
din care cheltuieli de la bugetul local în sumă de 11.590,31 lei (inclusiv T.V.A.) și cheltuieli de la bugetul de stat
în sumă de 335.129,62 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. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei Rebricea, judeţul
Vaslui, prin compartimentele de specialitate.
Rebricea, 29 iunie 2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Zaharia Ionel

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rebricea,
Onu Alina-Elena
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea valorii de investiție actualizată a obiectivului de investiţii,
„AMENAJARE PODEŢE ÎN COMUNA REBRICEA, JUDEŢUL VASLUI”

Doamnelor şi domnilor,
Proiectul de hotărâre este inițiat de primarul comunei 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 art. 12 alin. (4), din Normele metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 1851/2013,
republicat, cu modificările și completările ulterioare, “după încheierea contractelor de
achiziţie, beneficiarii actualizează corespunzător devizul general, rezultând valoarea de
finanţare a obiectivului de investiţie, şi îl transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, însoţit de contractele de achiziţii publice...”.
De asemenea, potrivit alin. (5) din același act normativ, “valoarea de finanţare a
obiectivului de investiţie, prevăzută la alin. (4), se aprobă prin hotărâre de consiliu
local/judeţean şi, după emiterea autorizaţiei de construire, acestea se transmit la Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în termen de 30 de zile calendaristice, în
vederea modificării în mod corespunzător a ordinului ministrului dezvoltării regionale şi
administraţiei publice şi a contractului de finanţare”.
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.
19 iunie 2018
REFERENT,
Luchian Laurențiu-Nicolae
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privind aprobarea valorii de investiție actualizată a obiectivului de investiţii,
„AMENAJARE PODEŢE ÎN COMUNA REBRICEA, JUDEŢUL VASLUI”
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Am inițiat prezentul proiect de hotărâre motivat de modificările legislative prevăzute de
O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
efect asupra asupra contractelor de achiziție publică aflate în execuție, care nu au clauză de
revizuire/actualizare a prețurilor unitare.
Obiectivul de investiție sus-menționat se află în curs de execuție potrivit contractului de
lucrări nr. 6166 din 27.09.2017 încheiat de Comuna Rebricea cu S.C. Obitory Construct S.R.L. Iași,
fiind finanțat prin prin Programul Național de Dezvoltare Locală, instituit prin Ordonanța de Urgență
a Guvernului nr. 28/2013.
Motivat de faptul că forma ofertei financiare atașată contractului de lucrări, așa cum a fost
întocmită în baza legislației aplicabile la momentul inițierii procedurii, nu este conformă cu noile
prevederi în domeniul fiscal, punerea în aplicare a prevederilor legislative sus-menționate, a implicat
ca pentru restul de executat să fie efectuată diminuarea cotelor contribuțiilor sociale aferente
angajatorului din cadrul devizului la nivelul stabilit de O.U.G. nr. 79/2017 și majorarea costurilor cu
manopera în cuantum brut ofertat cu cotele ce au trecut în sarcina angajatului reflectat în creșterea
costului manoperei.
Creșterea cuantumului contribuțiilor sociale (CAS și CASS) în sarcina angajatului în
cuantum de 18,50%, rezultată din modificarea contribuției sociale în sarcina angajatului de la 16,50%
la 35,00%, a fost implementată prin includerea în cadrul recapitulației a diferenței contribuțiilor
sociale în sarcina angajatului în procent de 18,50%, fără a modifica prețurile unitare ofertate inițial.
În cadrul recapitulației devizelor a fost inclusă și contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM) de
2.25%, contribuție ce a ramas în sarcina angajatorului.
După aplicarea acestor modificări, valoarea contractului s-a diminuat cu aproximativ 600 lei
față de oferta licitată la procedura de atribuire. Toate aceste modificări ale ofertei au făcut obiectul
unui act adițional la contractul de lucrări încheiat între autoritatea contractantă și constructor.
Conform obligațiilor prevăzute în Contractul de finanțare încheiat între Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și UAT Comuna Rebricea, orice modificare asupra
valorii de investiție trebuie aprobată prin hotărâre de consiliu local.
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.

19 iunie 2018
PRIMAR
ing. Radu Valerică

