ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.13
din 14 martie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiție “Modernizare străzi în comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi”, propus a se realiza prin
PNDL 2017 - 2020
Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţa ordinară din 02 martie 2018,
Având în vedere:
 Iniţiativa primarului comunei Şoldanu, dl Iulian GEAMBAȘU, exprimată prin referatul de
aprobare înregistrat cu nr.1369/02.03.2018, prin care arată necesitatea modificării Anexei la
Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.13/14 martie 2017 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare străzi în comuna
Şoldanu, judeţul Călăraşi”, propus a se realiza prin PNDL 2017 – 2020;
 Raportul de specialitate înregistrat cu nr.1370/02.03.2018, întocmit de Angela-Camelia BUȘTĂ,
inspector în cadrul compartimentului financiar-contabil şi Dănuţ-George-Mădălin STANCIU,
expert local pe problemele romilor în cadrul compartimentului dezvoltare comunitară ale
aparatului de specialitate al primarului comunei Șoldanu;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică și de disciplină, înregistrat sub
nr.1382/02.03.2018;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economicofinanciare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, înregistrat sub
nr.1386/02.03.2018;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru pentru învăţământ, sănătate şi familie,
activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport,
înregistrat sub nr.1390/02.03.2018;
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.13 din 14.03.2017 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare străzi în comuna
Şoldanu, judeţul Călăraşi”, propus a se realiza prin PNDL 2017 – 2020;
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.65/18 decembrie 2017 privind alegerea
Preşedintelui de şedinţă pentru lunile ianuarie, februarie, martie 2018.
Luând act de:
 prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;
 prevederile art.44 alin.(1), ale art.45 alin.(1) și ale art.46 alin.(1) și (3) din Legea nr.273/2006
privind finanțele publice locale;
 prevederile Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al
documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de
intervenții;
 prevederile art.9 alin.(3) pct.1. din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru
aprobarea Programului național de dezvoltare locală, modificată și completată.
 prevederilor art.36 alin.(2), litera b), alin.(4), lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, modificată şi completată,
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi ale art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂȘTE:
Art. I. - Anexa la Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.13/14.03.2017 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare străzi în
comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi”, propus a se realiza prin PNDL 2017 - 2020, se modifică și va
avea cuprinsul din Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II. - Articolele Hotărârii Consiliului local al comunei Șoldanu nr.13/14.03.2017 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare străzi în

comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi”, propus a se realiza prin PNDL 2017 - 2020, rămân
neschimbate.
Secretarul Comunei Șoldanu, Județul Călărași, va asigura publicarea și comunicarea în termen a
prezentei hotărâri tuturor factorilor interesați.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local,
Georgică CONSTANTIN
Contrasemnează,
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA
Nr. 11
Adoptată la Comuna Șoldanu
Astăzi, 02 martie 2018

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu: 12 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, față de 12 consilieri locali
prezenți, din 13 consilieri locali care compun Consiliul local al comunei Șoldanu.
Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri se face prin afișare la sediul Primăriei comunei Șoldanu și pe
pagina de internet, cu datele personale anonimizate.

ANEXĂ
la Hotărârea Consiliului local
al comunei Șoldanu
nr.11 din 02 martie 2018

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE “MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA
ŞOLDANU, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI”, ÎN LUNGIME TOTALĂ DE 9,738 KM, AVÂND O
VALOARE TOTALĂ DE 8.784.014 LEI
Capitolul.IX. Principalii indicatori tehnico economici ai proiectului
Valoarea totală a investiției
cu TVA
LEI
8.784.014

EURO
1.947.673

exclusiv TVA
LEI
EURO
7.395.443
1.639.788

EURO
1.761.264

exclusiv TVA
LEI
EURO
6.675.044
1.480.054

din careC+M:
cu TVA
LEI
7.943.302
Eșalonarea investiției (INV/C+M)
cu TVA
Anul I
investiție
C+M

LEI
2.196.004
1.985.826

EURO
486.918,75
440.316,10

Anul II
investiție
C+M

LEI
2.196.004
1.985.826

Anul III
investiție
C+M

LEI
2.196.004
1.985.826

EURO
486.918,75
440.316,10

Anul IV
investiție
C+M

LEI
2.196.004
1.985.826

EURO
486.918,75
440.316,10

cu TVA
EURO
486.918,75
440.316,10
cu TVA

Durata de realizare în luni:
Se apreciază că investiția se va realiza în 48 luni până la recepția la terminarea lucrărilor.
Capacități ( în unități fizice)
Negoești
Strada
Matei Basarab
Bradului
Marului

Lungime
732,00
204,40
205,13

Gutuiului
Caisului
Stejarului
Orhideelor
Ing Ovidiu Vintila
Ceairului

Șoldanu
Strada
Gării
Liliacului
Viorelelor
Freziei
Irisului
Zambilei
Lalelelor
Bujorului
Panselutei
Brandusei
Macului
Nicolae Dobritoiu
Aurel Vlaicu
Calatorului

585,83
274,46
229,89
372,20
670,56
139,71
3.414,18

Lungime
948,24
545,83
86,68
401,82
362,00
268,61
310,93
320,00
396,23
210,00
1.828,82
200,00
115,00
330,00
6.324,16
9.738,34

Total Comuna Șoldanu

Lungime
Lungime drumuri
Suprafața drumuri (inclusiv drumuri laterale)
Lungime șanțuri
Sistem rutier proiectat:

cm
mc
cm
cm
cm
Buc

LEI
EUR

678.653,12
150.477,41

m
mc

Sapatura
Balast
Umplutura
Piatra sparta
AB31
BA16
Drumuri laterale

Lucrari drumuri

Lungime
9.738
9.738
62.000
19.477
4,005,00
2x0.50
29.215,0
2
20,00
5.843,00
15,00
6,00
4,00
38,00

m

- Parte carosabila
- Acostamente macadam penetrat

Capacitati valorice
Cost / Km ( incl TVA)
Cost / Km ( incl TVA)

U.M.
m
m
m
m

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiții Modernizare străzi în comuna Șoldanu, județul Călărași
(actualizat la 02.03.2018)
Nr.
crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor
de cheltuieli

Valoare
(fără TVA)
lei
3

TVA

1
2
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
1.1
Obținerea terenului
0,00
1.2
Amenajarea terenului
0,00
Amenajări pentru protecția mediului și
1.3
0,00
aducerea terenului la starea inițială
Cheltuieli pentru relocarea / protecția
1.4
0,00
utilităților
Total capitol 1
0,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții
2.1
Bransament apa-canal
0,00
2.2
Bransament energie electrica
0,00
2.3
Bransament gaz - metan
0,00
Total capitol 2
0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistență tehnică
3.1

Studii
3.1.1. Studii de teren

3.2
3.3
3.4
3.5

3.1.2.Raport privind impactul asupra
mediului
3.1.3.Alte studii specifice
Documentații-suport și cheltuieli pentru
obținerea de avize și autorizații
Expertizare tehnică
Certificarea performanței energetice și
auditul energetic al clădirilor
Proiectare
3.5.1. Temă de proiectare
3.5.2.Studiu de prefezabilitate
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație
de avizare a lucrărilor de intervenții și
deviz general
3.5.4.Documentațiile tehnice necesare în
vederea obținerii
avizelor/acordurilor/autorizațiilor

lei
4

Valoare
(cu TVA)
lei
5

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

50.000,00

9.500,00

59.500,00

50.000,00

9.500,00

59.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

400,00

2.000,00

380,00

2.380,00

0,00

0,00

0,00

192.000,00

36.480,00

228.480,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

70.000,00

13.300,00

83.300,00

0,00

0,00

0,00

3.5.5.Verificarea tehnică de calitate a
proiectului tehnic și a detaliilor de
execuție
3.5.6.Proiect tehnic și detalii de execuție
3.6
Organizarea procedurilor de achiziție
3.7
Consultantă
3.7.1. Managementul de proiect pentru
obiectivul de investiții
3.7.2.Auditul financiar
3.8
Asistență tehnică
3.8.1. Asistență tehnică din partea
proiectantului
3.8.1.1. pe perioada de execuție a
lucrărilor
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului
la fazele incluse în programul de control
al lucrărilor de execuție, avizat de către
Inspectoratul de Stat în Construcții
3.8.2. Dirigenție de șantier
Total capitol 3
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiția de bază
4.1
Construcţii şi instalaţii
Drum 9738m sistem rutier+
4.1.1
terasamente+acostamente
4.1.2 Lucrari conexe - Drumuri laterale
4.1.3 Santuri
4.1.4 Stabilizare chimica fundatie drum
4.1.5 Siguranta circulatiei
4.1.6 Rigole carosabile
Montaj utilaje, echipamente tehnologice
4.2
și funcționale
Utilaje, echipamente tehnologice şi
4.3
funcţionale care necesită montaj
Utilaje, echipamente tehnologice și
4.4
funcțioanale care nu necesită montaj şi
echipamente de transport
4.5
Dotări
4.6
Active necorporale
Total capitol 4
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1
Organizare de santier
5.1.1. Lucrări de construcții și instalații
aferente organizării de șantier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării

2.000,00

380,00

2.380,00

120.000,00
4.000,00
65.000,00

22.800,00
760,00
12.350,00

142.800,00
4.760,00
77.350,00

65.000,00

12.350,00

77.350,00

0,00
254.134,00

0,00
48.285,46

0,00
302.419,46

164.134,00

31.185,46

195.319,46

164.134,00

31.185,46

195.319,46

0,00

0,00

0,00

90.000,00
567.534,00

17.100,00
107.755,46

107.100,00
675.289,46

6.608.955,00

1.255.701,45

7.864.656,45

5.058.891,00

961.189,29

6.020.080,29

252.944,55
350.568,00
656.476,45
95.315,00
194.760,00

48.059,46
66.607,92
124.730,53
18.109,85
37.004,40

301.004,01
417.175,92
781.206,98
113.424,85
231.764,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
6.608.955,00

0,00
0,00
1.255.701,45

0,00
0,00
7.864.656,45

66.090,00

12.557,10

78.647,10

66.090,00

12.557,10

78.647,10

0,00

0,00

0,00

şantierului
5.2
Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente
creditului băncii finanțatoare
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul
calității lucrărilor de construcții 0,1 % x
(C+M)
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul
statului în amenajarea teritoriului,
urbanism și pentru autorizarea lucrărilor
de construcții 0,5 % x (C+M)
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a
Constructorilor - CSC 0,5 % x (C+M)
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize
conforme și autorizația de
construire/desființare
Cheltuieli diverse și neprevăzute maxim
5.3
10% x (C+M)
Total capitol 5
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste
6.1
Pregătirea personalului de exploatare
6.2
Probe tehnologice și teste
Total capitol 6
TOTAL GENERAL
din care:
C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)
Data,
02.03.2018

86.774,00

0,00

86.774,00

0,00

0,00

0,00

6.675,05

0,00

6.675,05

33.375,23

0,00

33.375,23

33.375,23

0,00

33.375,23

13.348,50

0,00

13.348,50

66.090,00

12.557,10

78.647,10

218.954,00

25.114,20

244.068,20

0,00
0,00
0,00
7.395.443,00

0,00
0,00
0,00
1.388.571,11

0,00
0,00
0,00
8.784.014,11

6.675.045,00

1.268.258,55

7.943.303,55

Beneficiar/investitor,
U.A.T. SOLDANU
0,00

Cheltuieli neeligibile
Total capitol 1
3.1
Studii
Documentații-suport și cheltuieli
3.2
pentru obținerea de avize și autorizații
3.3
Expertizare tehnică
Certificarea performanței energetice și
3.4
auditul energetic al clădirilor
3.5.1. Temă de proiectare
3.5.2.Studiu de prefezabilitate
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație
de avizare a lucrărilor de intervenții și

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

400,00

0,00

400,00

2.000,00

380,00

2.380,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

120.000,00

22.800,00

142.800,00

deviz general
3.5.4.Documentațiile tehnice necesare în
vederea obținerii
avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0,00

0,00

0,00

Organizarea procedurilor de achiziție
Consultantă
Asistență tehnică
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării
şantierului
5.2
Comisioane, cote, taxe, costul creditului
Total capitol 6

4.000,00
65.000,00
254.134,00

760,00
12.350,00
48.285,46

4.760,00
77.350,00
302.419,46

0,00

0,00

0,00

86.774,00
0,00

0,00
0,00

86.774,00
0,00

TOTAL

532.308,00

84.575,46

616.883,46

3.6
3.7
3.8

2) în prețuri la data de 01.02.2017
1 euro = 4.51 lei

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local,
Georgică CONSTANTIN

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.13 din
14 martie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
„Modernizare străzi în comuna Soldanu judeţul Călăraşi’’
Analizând:
 prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi
completată:
o Art.36, alin.(2) lit.b) - Consiliul local exercită atributii privind dezvoltarea economicosociala si de mediu a comunei, orasului sau municipiului;
o Art.36 alin.(4) lit.d) - în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin.(2) lit.b), consiliul
local aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru
lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii.
În conformitate cu prevederile:
 Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;
 Art.44 alin.(1), ale art.45 alin.(1) și ale art.46 alin.(1) și (3) din Legea nr.273/2006 privind
finanțele publice locale;
 Hotărârii Guvernului României nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii și
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrari de
intervenţii, modificată și completată.
Luând în considerare:
 Anexa nr.43, poziţiile nr.1 şi 2 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunei Soldanu, judeţul Călăraşi, însuşit prin Hotărârea Consiliului local al comunei
Șoldanu nr.15/27.08.1999 şi atestat prin Hotărârea Guvernului României nr.1349/2001,
modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului României nr.1303/2011;
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.13 din 14 martie 2017 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare străzi în comuna
Şoldanu, judeţul Călăraşi” propus a se realiza prin PNDL 2017 – 2020, partea de deviz
general;
 Modificările intervenite în structura Devizului general al investiției generate de stabilirea cotei
legale pentru funcționarea inspecției în construcții la 0,5% din valoarea de construcții montaj
(față de 0,7% cum era înainte de modificarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții)
și de limita impusă de standardele de cost la serviciile de consultanță.
Față de elementele de fapt și de drept prezentate,
În temeiul
 art.33 din Legea nr.393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul alesilor locali, s-a iniţiat
Proiectul de hotărâre nr. 1368/02.03.2018 privind aprobarea modificării Anexei la
Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.13 din 14 martie 2017 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare
străzi în comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi” propus a se realiza prin PNDL 2017 - 2020.
Considerând proiectul de hotărâre elaborat ca fiind legal şi oportun, pe cale de consecinţă propun
aprobarea acestuia în forma prezentată.

PRIMAR,
Iulian GEAMBAȘU

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.13 din 14 martie 2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în
comuna Soldanu judeţul Călăraşi’’
Subsemnații, Angela-Camelia BUȘTĂ, inspector în cadrul compartimentului financiar-contabil şi DănuţGeorge-Mădălin STANCIU, expert local pe problemele romilor în cadrul compartimentului dezvoltare
comunitară,
Văzând:
Referatul de aprobare înregistrat cu nr.1369/02.03.2018;
Proiectul de hotărâre nr. 1368/02.03.2018 privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului local al
comunei Șoldanu nr.13 din 14 martie 2017;
Devizul general comunicat de eleboratorul DALI pentru “Modernizare străzi în comuna Şoldanu, judeţul
Călăraşi” propus a se realiza prin PNDL 2017 – 2020.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată
şi completată :
- art.5 alin.(2) – Autonomia locală confera autoritatilor administratiei publice locale dreptul ca, in limitele
legii, sa aiba initiative in toate domeniile, cu exceptia celor care sunt date in mod expres in competenta altor
autoritati publice.
- art.36 alin.(2) lit.b) – Consiliul local exercită atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a
comunei, orasului sau municipiului;
- art.36 alin.(4) lit.d) și e) - în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin.(2) lit.b), consiliul local aprobă, la
propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în
condițiile legii, aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a unității
administrativ-teritoriale.
Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată :
- art. 41 alin.(1) - Cheltuielile pentru investitii publice si alte cheltuieli de investitii finantate din fonduri
publice locale se cuprind in proiectele de buget, in baza programului de investitii publice al fiecarei unitati
administrativ-teritoriale, intocmit de ordonatorii principali de credite, care se prezinta si in sectiunea de
dezvoltare, ca anexa la bugetul initial si, respectiv, rectificat, si se aproba de autoritatile deliberative.
- art. 41 alin.(2) – Pot fi cuprinse in programul de investitii publice numai acele obiective de investitii pentru
care sunt asigurate integral surse de finantare prin proiectul de buget multianual, potrivit art.38.
Luând în considerare:
 Anexa nr.43, poziţiile nr.1 şi 2 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Soldanu,
judeţul Călăraşi, însuşit prin Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.15/27.08.1999 şi atestat prin
Hotărârea Guvernului României nr.1349/2001, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului
României nr.1303/2011.
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.13/ 14 martie 2017 privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare străzi în comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi”
propus a se realiza prin PNDL 2017 – 2020.
 Modificările intervenite în structura Devizului general al investiției generate de stabilirea cotei legale pentru
funcționarea inspecției în construcții la 0,5% din valoarea de construcții montaj a proiectului (față de 0,7%
cum era înainte de modificarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții) și de limita impusă de
standardele de cost la serviciile de consultanță.
Faţă de elementele prezentate, în conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, constatăm că proiectul de hotărâre propus
pentru aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.13 din 14 martie 2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare străzi în comuna
Şoldanu, judeţul Călăraşi” propus a se realiza prin PNDL 2017 - 2020 nu contravine legii nici prin conţinut, nici
prin redactare, îndeplinind cerinţele de legalitate, că acesta îndeplineşte cerinţele de oportunitate şi necesitate și
propunem Consiliului local al comunei Şoldanu adoptarea unei hotărâri în acest sens.
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