
    
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

pentru însușirea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții „Construire și 

dotare grădinită, în satul, Bicazu Ardelean, comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț”, după 

recepția la terminarea lucrărilor 

 

Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, întrunit în şedinţă ordinară; 

Având în vedere: 

- prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și 

completată, Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, 

modificată și completată, Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, modificată 

și completată, și ale 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, modificată și completată; 

- contractul de finanțare nr. CO720EM00011612900268 din 30.08.2017 pentru realizarea 

obiectivului de investitii „Construire și dotare grădinită, în satul, Bicazu Ardelean, comuna 

Bicazu Ardelean, județul Neamț”; 

- autorizația de construire nr. 9  din 12.04.2018; 

- dispoziția de șantier nr. 1 înregistrată sub  nr. 1498 din 28.02.2020,  

- dispoziția de șantier nr. I-01 din 06.07.2020  

- dispoziția de șantier nr. I-03 din 17.08.2020 

- procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 10077 din 24.12.2020; 

- referatele întocmite art. 15 alin. (3) lit. i) din H.G. nr. 273 din 1994 pentru aprobarea 

Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările și completările ulterioare, 

respectiv: 

a) referatul nr. 3015 din 16.12.2020 cuprinzând punctul de vedere al proiectantului privind 

execuția lucrărilor pentru specialitate: arhitectură – proiectant specialitate/proiectant general Mihai 

N. Bura/SC Pencraft SRL; 

b) referatul din 3016 din 16.12.2020 cuprinzând punctul de vedere al proiectantului privind 

execuția lucrărilor pentru specialitate: structură – proiectant specialitate/proiectant general SC 

PROEDIL SRL/SC Pencraft SRL; 

c) referatul din 3017  din 16.12.2020 – recepție la terminarea lucrărilor cuprinzând punctul 

de vedere al proiectantului privind execuția lucrărilor pentru specialitate: instalații (electrice, 

sanitare, termice) – proiectant specialitate/proiectant general SC Pencraft SRL/SC Pencraft SRL;  

d) referatul nr. 108 din 09.12.2020 al dirigintilor de șantier privind execuția lucrărilor, 

Dascălu Ioan Iulian și Petruca Matei 

- devizul general actualizat; 

Analizând referatul de aprobare nr. 1109 din 12.02.2021 al domnului Primar al Comunei 

Bicazu Ardelean, Bîrsan Constantin Ioan, raportul de specialitate nr. 1107 din 12.02.2021 al 

consilierului superior, Husaru Simona, din cadrul Compartimentului Contabilitate, Financiar, Taxe 

și Impozite, precum și raportul de specialitate nr. 1084 din 11.02.2021 al d-lui Florea Gabriel, din 

cadrul Compartimentului Amenajarea Teritoriului și Urbanism, observăm că lucrările la obiectivul 

de investitii„Construire și dotare grădinită, în satul, Bicazu Ardelean, comuna Bicazu Ardelean, 

județul Neamț” au fost executate cu respectarea autorizației de construire nr. 9  din 12.04.2018 a 

proiectului tehnic nr. 13/2017, a dispozițiilor de șantier nr. 1 înregistrată sub  nr. 1498 din 

28.02.2020, nr. I-01 din 06.07.2020 și nr. I-03 din 17.08.2020, precum și a notelor de renunțare 

(NR), notelor de comandă (NC) și a notelor de comandă suplimentare (NCS). Constatăm că 

valoarea finală a lucrărilor executate este de 2.014.521,75 lei fără T.V.A. respectiv 2.397.280,08 

lei cu T.V.A., conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 10077 din 

24.12.2020 și devizului general actualizat întocmit de către proiectantul general SC PENCRAFT 



SRL. În vederea depunerii la AFIR a documentației de act adițional la contractul de finantare 

privind aprobarea modificărilor tehnice dispuse prin dispozițiile de șantier nr. I-01 din 06.07.2020 

și nr. I-03 din 17.08.2020, se va  însuși actualizarea bugetului proiectului după receptia la 

terminarea lucrărilor, conform devizului general actualizat, prin suplimentarea cheltuielilor 

neeligibile cu suma de 11.472,47 lei fără T.V.A. ca urmare a modificărilor dispuse prin dispoziția 

de șantier nr. I-03 din 17.08.2020 și a unor realocări bugetare aferente cheltuielilor eligibile, în 

vederea încadrării pe liniile bugetare rezultate ca urmare a modificărilor dispuse atât prin 

dispoziția de șantier I-01 din 06.07.2020, cât și prin dispoziția de santier nr. I-03 din 17.08.2020. 

Luând în considerare ordinea de zi suplimentată și aprobată astfel cum a fost suplimentată, 

proiectul de hotărâre și avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) și (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și alin. (14),  art. 139 

alin. (3) raportat la art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 

iulie 2019 privind Codul administrativ; 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 – (1) Pentru obiectivul de investiții „Construire și dotare grădinită, în satul, 

Bicazu Ardelean, comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț”, se însușește valoarea actualizată 

a investiției după recepția la terminarea lucrărilor, conform devizului general actualizat, 

după cum urmează:  

       Valoarea totală a investiției                                                                     2.893.816,23 lei 

       din care:  

       -  valoarea totală a investitiei fără TVA                                                     2.433.280,53 lei  

       -  TVA                                                                                                           460.535,70 lei 

 

       Valoarea eligibilă a investiției                                                                       

       din care:  

       -  valoarea eligibilă a investitiei fără TVA                                                  

       - TVA 

 

       Valoarea neeligibilă a investiției                                                            

        din care:  

        -  valoarea neeligibilă a investitiei fără TVA                                                                                             

        - TVA                                                                             

 

 

2.696.524,58 lei 

            

2.267.489,22 lei 

   429.035,36 lei     

 

   197.291,65 lei 

  

   165.791,31 lei 

     31.500,34 lei 

        din care valoarea construcții-montaj (C+M) inclusiv TVA              

        structurată astfel: 

       - valoare eligibilă construcții-montaj (C+M) fără TVA  

       - TVA eligibil                                                           

       - valoare neeligibilă construcții-montaj (C+M) fără TVA    

       - TVA neeligibil                                                                                                         

                                                                                                                                 

            2.339.371,85 lei 

 

            1.848.332,49 lei 

               351.183,17 lei   

               117.526,21 lei 

                 22.329,98 lei 

                                      

(2) Devizul general actualizat prevăzut la alin. (1) constituie anexă la prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 – (1) Secretarul General al Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea 

prezentei hotărâri primarului comunei Bicazu Ardelean și Instituției Prefectului  Județului Neamț 

în vederea exercitării controlului de legalitate. 

 (2) Compartimentul Resurse Umane, Monitorizarea Procedurilor Administrative, Arhivă, 

Corespondență, aflat în coordonarea secretarului general va asigura publicarea prezentei hotărâri 

în Monitorul Oficial Local pe site-ul https://comunabicazuardelean.ro/hotarari-ale-consiliului-

local-2/. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Țepeș Greuruș Gheorghe 

                                                                                                               Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța 

Nr. 13 din 19.02.2021 

NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 19.02.2021 cu un număr de 13 voturi “pentru”, 0 voturi 

“contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri prezenți.   

https://comunabicazuardelean.ro/hotarari-ale-consiliului-local-2/
https://comunabicazuardelean.ro/hotarari-ale-consiliului-local-2/



