
 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL  
 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor economici actualizați 

pentru obiectivul de investiții “Modernizare Strada Cimitirelor,  în Comuna Bicazu 

Ardelean, județul Neamț” 

 

Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, 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; 

 - Hotărârea nr. 48 din 14.08.2018 a Consiliului Local al comunei Bicazu Ardelean, 

privind  implementarea proiectului “Modernizare Strada Cimitirelor,  în Comuna Bicazu 

Ardelean, județul Neamț” și aprobarea documentației tehnico-economice, faza Documentaţie 

de avizare a lucrărilor de intervenţii, și a indicatorilor tehnico-economici; 

- Hotărârea nr. 13 din 22.02.2019 pentru modificarea H.C.L. nr. 48 din 14.08.2018 a 

Consiliului Local al comunei Bicazu Ardelean și aprobarea devizului general actualizat și a 

indicatorilor economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Modernizare Strada 

Cimitirelor,  în Comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț”; 

- Hotărârea nr. 59 din 10.07.2020 pentru aprobarea devizului general actualizat și a 

indicatorilor economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Modernizare Strada 

Cimitirelor,  în Comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț”; 

- Hotărârea nr. 16 din 19.02.2021 pentru aprobarea devizului general actualizat și a 

indicatorilor economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Modernizare Strada 

Cimitirelor,  în Comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț” 

- Contractul de lucrări nr. 7659 din 25.09.2020, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Dispozitia de șantier nr. 2, înregistrată la Primăria Comunei Bicazu Ardelean sub nr. 

3335 din 15.04.2021, Memoriul Justificativ și Nota de Comandă; 

- Devizul general actualizat nr. 3469 din 20.04.2021; 

Analizând referatul de aprobare nr. 3477 din 21.04.2021 al domnului Primar al 

Comunei Bicazu Ardelean, Bîrsan Constantin Ioan, și raportul de specialitate comun al 

Compartimentelor  Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Contabilitate, Financiar, Taxe și 

Impozite, înregistrat sub nr. 3470 din 20.04.2021, observăm că urmare a modificărilor dispuse 

prin dispoziția de șantier nr. 2, înregistrată la Primăria Comunei Bicazu Ardelean sub nr. 3335 

din 15.04.2021, Memoriul Justificativ, Nota de Comandă și Nota de Comandă Suplimentară, 

constatăm justificată aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor economici 

actualizați. 

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

suplimentată, proiectul de hotărâre avizul comisiilor de specialitate ale 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) Se aprobă actualizarea valorii investiției pentru obiectivul de investiții 

“Modernizare Strada Cimitirelor,  în Comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț”, conform 

devizului general actualizat, care se constituie în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.  

(2) Se aprobă actualizarea indicatorilor economici ai obiectivului de investiții 

“Modernizare Strada Cimitirelor,  în Comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț”, după cum 

urmează: 

Valoarea totală a investiției inclusiv TVA                                              1.209.306,51 

lei 

- din care construcții-montaj (C+M), inclusiv TVA                             1.094.906,36 

lei 

- T.V.A                                                                                                     193.082,55 lei 
 
             Valoarea totală a investiției exclusiv TVA                                                             

-  din care construcții montaj (C+M), exclusiv TVA 
- T.V.A                                                                                                  

          
   1.016.223,96 lei 
     920.089,38 lei      
    174.816,98 lei   
 

(3) Se aprobă finanțarea de la bugetul local al comunei Bicazu Ardelean a valorii de 

investiție actualizată pentru obiectivul de investiții “Modernizare Strada Cimitirelor,  în 

Comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț”, conform Anexei nr. 1 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,  

Mucenicu Toader 

 

 

                                                                                                 Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța 

 

Nr. 33 din 21.04.2021 

NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 21.04.2021 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/



