ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA BICAZU ARDELEAN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza Proiect Tehnic (PTh), Detalii
de Execuție (DDE), inclusiv a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru
obiectivul de investiții „Modernizarea sistemului educațional al Școlii gimnaziale nr. 1
comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț, prin investiții în infrastructură și logistică
școlară”
Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, întrunit în şedinţă extraordinară,
Având în vedere:
- prevederile art. 44 alin. (1) 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;
- Hotărârii nr. 22 din 28.03.2018 a Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean
privind, aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF cu elemente de DALI) și a
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizarea sistemului educațional al
Școlii gimnaziale nr. 1 comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț, prin investiții în
infrastructură și logistică școlară”;
- art. 2, art. 5 şi Anexa nr. 1 din Hotărârea nr. 3 din 11.01.2019 a Consiliului Local al
Comunei Bicazu Ardelean privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor legate de
proiectul „Modernizarea sistemului educaţional al Şcolii Gimnaziale nr. 1, comuna Bicazu
Ardelean, judeţul Neamţ, prin investiţii în infrastructura şi logistica şcolară”, Axa prioritară:
10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiţii: 10.1. – „Investițiile
în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și
învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”,
Apelul de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni;
- Contractul de finanțare nr. 4193 din 23.04.2019 pentru obiectivul de investiții
„Modernizarea sistemului educațional al Școlii gimnaziale nr. 1 comuna Bicazu Ardelean,
județul Neamț, prin investiții în infrastructură și logistică școlară” – finanțare prin POR;
- Contractul de proiectare și execuție nr. 998 din 14.02.2020 aferent obiectivului de
investiții „Modernizarea sistemului educațional al Școlii gimnaziale nr. 1 comuna Bicazu
Ardelean, județul Neamț, prin investiții în infrastructură și logistică școlară”;
- Documentația tehnico – economică elaborată de proiectantul general S.C.
PENCRAFT SRL cuprinzând Proiect Tehnic (PTh) nr. 8/2020, Detalii de Execuție (DDE),
Devizul General, Liste Cantități, Referate verificatori proiect nr. 629B1 din 15.08.2020, nr.
629Cc din 15.08.2020, nr. 629D din 15.08.2020, nr. 629F din 15.08.2020, nr. 629B1 din

15.08.2020, nr. 171-20 din 18.11.2020, nr. 584 din 17.08.2020, nr. C74 din 15.09.2020, nr.
216 din 17.08.2020, nr. 249 din 17.08.2020, nr. 198 din 24.08.2020, Breviare de calcul,
Caiete de sarcini;
- Memoriul Justificativ înregistrat la Primăria Comunei Bicazu Ardelean sub nr. 8395
din 22.10.2020 elaborat de proiectantul general S.C. PENCRAFT SRL privind diferențele
intervenite asupra soluțiilor tehnice propuse la faza SF ca urmare a realizării proiectului
tehnic;
Analizând referatul de aprobare nr. 9141 din 19.11.2020 al domnului Primar al
Comunei Bicazu Ardelean, Bîrsan Constantin Ioan, raportul de specialitate nr. 9140 din
19.11.2020 al Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului și raportul de
specialitate nr. 9014 din 13.11.2020 al Compartimentului Contabilitate, Financiar, Taxe și
Impozite, care susțin aprobarea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea Documentației
tehnico-economice, faza Proiect Tehnic (PTh), Detalii de Execuție (DDE), precum și
aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții
„Modernizarea sistemului educațional al Școlii gimnaziale nr. 1 comuna Bicazu Ardelean,
județul Neamț, prin investiții în infrastructură și logistică școlară”;
Luând în considerare ordinea de zi suplimentată și aprobată astfel cum a fost
suplimentată, proiectul de hotărâre și avizul comisiilor de specialitate;
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 Documentația tehnico-economică, faza Proiect Tehnic (PTh),
Detalii de Execuție (DDE), elaborată de S.C. PENCRAFT SRL sub nr. 8/2020, pentru
obiectivul de investiții „Modernizarea sistemului educațional al Școlii gimnaziale nr. 1
comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț, prin investiții în infrastructură și logistică școlară”,
conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și este stocată pe suport
electronic (CD/DVD).
(2) Se aprobă Devizul General actualizat și indicatorii tehnico-economici actualizați,
astfel cum sunt prezentați în Documentatia tehnică-economică prevăzută la alin. (1), după
cum urmează:
A. INDICATORI ECONOMICI
Valoarea totală a investiției inclusiv TVA
6.674.897,82
lei
Valoarea totală a investiției fără TVA
5.618.149,22
lei
Valoarea TVA
1.056.748,60
lei
din care:
Valoarea C+M inclusiv TVA
4.582.409,89
lei
Valoarea
C+M
fără
TVA
3.850.764,62 lei
Valoarea
TVA
731.645,27 lei
B. INDICATORI TEHNICI

Capacități (în unități fizice şi valorice):
Nr.
Crt.

Indicatori fizici situaţie propusă

Valoare

Corp Școală
Regim de înălţime
P + 1E
S construită corp existent
707,14 mp
•
S construită extinderi
150,46 mp
S construită totală
857,60 mp
S construită desfășurată
1.653,96 mp
S utilă desfășurată
1.339,06 mp
Clădire GE (Grup electrogen)
Regim de înălţime
P
•
S construită
25,85 mp
S construită desfășurată
25,85 mp
S utilă
21,48 mp
•
883,45 mp
Suprafața construită totală
•
1.679,81
mp
Suprafața construită desfășurată totală
(3) Se actualizează următoarele hotărâri ale Consiliului Local al comunei Bicazu
Ardelean:
a) anexa nr. 1 din Hotărârea nr. 22 din 28.03.2018 a Consiliului Local al Comunei
Bicazu Ardelean privind, aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF cu elemente
de DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizarea sistemului
educațional al Școlii gimnaziale nr. 1 comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț, prin investiții
în infrastructură și logistică școlară”, se actualizează în mod corespunzător cu indicatorii
tehnico-economici prevăzuți la alin. (2) din prezentul articol.
b) art. 2 şi anexa nr. 1 din Hotărârea nr. 3 din 11.01.2019 a Consiliului Local al
Comunei Bicazu Ardelean privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor legate de
proiectul „Modernizarea sistemului educaţional al Şcolii Gimnaziale nr. 1, comuna Bicazu
Ardelean, judeţul Neamţ, prin investiţii în infrastructura şi logistica şcolară”, Axa prioritară:
10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiţii: 10.1. – „Investițiile
în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și
învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”,
Apelul de proiecte POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni, se actualizează în mod corespunzător
devizului general prevăzut la alin. (2) din prezentul articol.
(4) Se aprobă finanțarea de la bugetul local al comunei Bicazu Ardelean a costurilor
suplimentare generate de actualizarea devizului general în sumă de 416.060,53 lei, inclusiv
TVA, sub condițiile avizării de către finanțator a documentației tehnico-economice, devizului
general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați care se regăsesc la alin. (1)
și (2) din prezentul articol și, implicit, modificării corespunzătoare a contractului de finanțare
nr. 4193 din 23.04.2019 – finanțare prin POR.
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/, cu excepția Anexei nr. 1 din
prezenta hotărâre care nu se publică, urmând a fi pusă la dispoziția persoanelor în drept, în
condițiile legii.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Țepeș Greuruș Gheorghe
Avizat pentru legalitate,
Secretar General, Jolteag Gicuța
Nr. 98 din 03.12.2020
NOTĂ:
Adoptată în ședința extraordinară din 03.12.2020 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.

