
 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL  
 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor economici actualizați 

pentru obiectivul de investiții “Construire și dotare grădiniță în satul Bicazu Ardelean,  

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; 

- Contractul de finanțare nr. CO720EM00011612900268 din 30.08.2017; 

- avizul tehnic de racordare nr. 1003193647 din 17.03.2020 emis de SC DISTRIGAZ 

GRID SA înregistrat la Primaria Comunei Bicazu Ardelean sub nr. 3583 din 10.04.2020 care 

contine solutia si valoare aferente bransamentului obiectivului de investitii „Construire si 

dotare gradinită în satul Bicazu Ardelean, în comuna Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ” la 

reteua de energie electrică; 

- Devizul general actualizat; 

Analizând referatul de aprobare nr. 3706 din 14.04.2020 al domnului Primar al 

Comunei Bicazu Ardelean, Bîrsan Constantin Ioan, raportul de specialitate nr. 3707 din 

14.04.2020 al contabilului, Husaru Simona, din cadrul Compartimentului Contabilitate, 

Financiar, Taxe și Impozite, precum și referatul de specialitate nr. 3705 din 14.04.2020 al 

consilierului din cadrul Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului; 

Având în vedere ordinea de zi suplimentată și aprobată astfel cum a fost suplimentată, 

proiectul de hotărâre, precum și 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) Pentru obiectivul de investiții “Construire și dotare grădiniță în satul 

Bicazu Ardelean,  comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț”, se aprobă actualizarea valorii 

investiției, conform devizului general actualizat care cuprinde: devizul general totalizator 

actualizat, devizul general eligibil actualizat, devizul general neeligibil actualizat, devizul 

obiectului totalizator actualizat, devizul obiectului eligibil actualizat,  devizul obiectului 

neeligibil actualizat, devizul capitolul 1 – cheltuieli pentru obținerea și amenajarea teritoriului, 

actualizat, devizul capitolului 2  - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului, 

actualizat, devizul financiar capitolul 3 – Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica, 

actualizat, devizul capitol 5 – alte cheltuieli, actualizat , care se constituie în Anexa nr. 1 la 

prezenta hotărâre.  



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

“Construire și dotare grădiniță în satul Bicazu Ardelean,  comuna Bicazu Ardelean, județul 

Neamț”, după cum urmează: 

Valoarea totală a investiției                                                                 2.852.821,85 lei 

din care:  

- valoarea totală a investitiei fără TVA                                            2.398.831,46 lei  

- TVA                                                                                                   453.990,39 lei            
 
             Valoarea eligibilă a investiției                                                                       

din care:  

- valoarea eligibilă a investitiei fără TVA                                                  

- TVA 
 
             Valoarea neeligibilă a investiției                                                            
             generată de actualizarea impusă de OUG nr. 114/2018 
             din care:  

- valoarea neeligibilă a investitiei fără TVA                                                                                             

- TVA                                                                             
 

          
2.696.524,58 lei 
            
2.267.489,22 lei 
   429.035,36 lei     
 
  156.297,27 lei 
  
 
 
  131.342,24 lei 
   24.955,03 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                                                                                                         
 

          2.329.266,23 lei 
 
          1.851.312,84 lei 
            351.749,44 lei   
            106.053,74 lei 
             20.150,21 lei 

(3) Se aprobă cofinanțarea de bugetul local al comunei Bicazu Ardelean a cheltuielilor 

neeligibile pentru obiectivul de investiții “Construire și dotare grădiniță în satul Bicazu 

Ardelean,  comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț”, în valoare totală de 30.093,32 lei, 

inclusiv TVA. 

 

Art. 2 – Se împuternicește d-nul Primar al comunei Bicazu Ardelean, Bîrsan Constantin 

Ioan, după parcurgerea procedurii de achiziţie să semneze contractele necesare pentru 

realizarea bransamentului obiectivului de investitii, în condițiile prezentei hotărâri. 

(2) Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei 

Bicazu Ardelean, județului Neamț.  

 

 Art. 3 – Secretarul General al Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea 

prezentei hotărâri, compartimentelor interesate, primarului comunei Bicazu Ardelean și 

Instituției Prefectului  Județului Neamț, în vederea exercitării controlului de legalitate, și va 

asigura aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri prin afișare la sediul Primăriei și prin 

publicare pe site-ul www.comunabicazuardelean.ro. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Țepeș Piser Gheorghe 

 

 

                                                                                                 Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța 

 

 

 

Nr. 31 din 14.04.2020 

NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 14.04.2020 cu un număr de 12 voturi “pentru”, 0 

voturi “contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 12 consilieri 

prezenți. 

 

http://www.comunabicazuardelean.ro/



