
 

ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T A R A R E A  Nr.9 

privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii 

SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILA IN LOCALITATEA STUPINA SI GALBIORI SI CANALIZARE 

MENAJERA IN LOCALITATEA CRUCEA 

 

             Consiliul Local al comunei Crucea, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţa de inadata  din data 

de 04.02.2015 

  Având în vedere: 

- Raportul de specialitate al Compartimentului urbanism din cadrul Primăriei comunei Crucea;  

- Expunerea de motive prezentata de primarul comunei; 

- Avizul comisiei de specialitate juridica ,de disciplina, urbanism si amenajarea teritoriului; 

- Avizul comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, protectia 

mediului si turism; 

- Avizul de legalitate dat de secretarul comunei Crucea; 

In conformitate cu: 

• Prevederile art. 44 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finantele publice locale; 

 • Prevederile art. 10 alin. (5) din Ordinul nr. 1851 din 9 mai 2013 pentru aprobarea Normelor 

metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.28 

din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala; 

• Prevederile art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 

locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  

In temeiul art. 45 alin. (1) si (3) si al art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 a administratiei 

publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

                                                                     HOTARASTE: 

 

Art. 1. Se aproba actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii 

,, SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILA IN LOCALITATEA STUPINA SI GALBIORI SI 

CANALIZARE  MENAJERA IN LOCALITATEA CRUCEA”,conform anexei care face parte integranta din 

prezenta hotarare.  

Art. 2. Prin secretarului comunei ,  prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului 

Judetului Constanta pentru verificarea legalitatii, Primarului comunei Crucea , Compartimentului   

contabilitate, Compartimentului urbanism , pentru cunoastere si punere in aplicare.  

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ____ voturi pentru, ____ voturi 

împotrivă şi ____ abţineri, din totalul de ____ consilieri prezenţi din cei ____ consilieri în 
funcţie. 

  Crucea 04.02.2015 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                  Contrasemneaza            

                                                                                  SECRETAR, 

         Dorel Dragan                                                                                         Reveicuta GURGU     



ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

PRIMAR 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

La proiectul de hotarare actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul 

de investitii SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILA IN LOCALITATEA STUPINA SI 

GALBIORI SI CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA CRUCEA 

 

 

Programul naţional de dezvoltare locală,  coordonat de Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice, stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor 

proiecte de importanţă naţională, care susţin dezvoltarea regională prin realizarea unor 

lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară şi socio-educativă. 

Programul respectiv are ca subprogram “Modernizarea satului ramanesc”. 

Pentru subprogramul acesta   sunt considerate eligibile unităţile administrativ-

teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor, precum 

şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, 

constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare 

intercomunitară, reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor. 

Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul Programului prin subprogramul 

‘Modernizarea satului ramanaesc” trebuie să se încadreze în cel puţin unul dintre 

următoarele domenii specifice: 

a) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi staţii 

de tratare a apei; 

b) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de canalizare şi staţii de 

epurare a apelor uzate. 

  Categoriile de cheltuieli, definite în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 

28/2008, care se pot finanţa prin Program de la bugetul de stat şi de la bugetul local sunt: 

a) cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului care se execută 

pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului de 

investiţii 

b) cheltuieli pentru elaborarea fazelor de proiectare documentaţie tehnică pentru obţinerea 

autorizaţiei de construire, proiect tehnic şi detalii de execuţie 

c) cheltuieli pentru realizarea investiţiei de bază, respectiv: construcţii şi instalaţii, montaj 

utilaje tehnologice, utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu/fără montaj şi/sau 

dotare 

d) cheltuieli pentru lucrările de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier,; 

e) cheltuieli diverse şi neprevăzute,  



 Cheltuielile estimate în cadrul devizului general se vor încadra în prevederile standardelor 

de cost în vigoare, după caz. 

  Categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Program 

sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de 

fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de 

specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţa, taxe 

pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active 

necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, 

cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar. 

Obiectivele de investiţii care au fost finanţate de la bugetul de stat, bugetul local sau 

din alte surse legal constituite, prin alte programe derulate de instituţii ale administraţiei 

publice centrale/locale, şi/sau au fost încheiate contracte/convenţii de finanţare, contracte 

de lucrări, cu condiţia încadrării în cel puţin unul dintre domeniile specifice prevăzute in  

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare. 

Valoarea restului cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiţii se 

poate actualiza în condiţiile legii, în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri, în conformitate 

cu prevederile contractelor de servicii/lucrări încheiate. 

              Actualizarea se realizează în condiţiile art. 10 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, 

lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor 

prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii", 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii, a căror finanţare se 

asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din 

împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau garantate de autorităţile 

administraţiei publice locale, se aprobă de către autorităţile deliberative. 

 Obiectivele de investiţii şi celelalte cheltuieli asimilate investiţiilor se cuprind în 

programele de investiţii anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentaţiile 

tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea 

efectuării cheltuielilor asimilate investiţiilor, au fost elaborate şi aprobate potrivit 

dispoziţiilor legale. 

  Avand in vedere cele spuse , va rog sa fiti de acord cu actualizarea indicatorilor 

tehnico – economici pentru obiectivul de investitii  SISTEM DE ALIMENTARE CU APA 

POTABILA IN LOCALITATEA STUPINA SI GALBIORI SI CANALIZARE MENAJERA IN 

LOCALITATEA CRUCEA. 

 

Va multumesc . 

                                              

 

                                                   PRIMAR, 

                                          Gheorghe FRIGIOI 



                        

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

SECRETAR 

 

A V I Z 

cu privire la legalitatea proiectelor de hotarare ce se supun dezbaterii si 

aprobarii Consiliului local in sedinta de indata din data de 04.02.2015 

 

             Analizand proiectele de hotarari ce se supun dezbaterii si aprobarii Consiliului local in 

sedinta de indata  din 04.02.2015  am constatat urmatoarele: 

1.Proiectul de hotarare privind  actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru 

obiectivul de investitii SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILA IN LOCALITATEA 

STUPINA SI GALBIORI SI CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA CRUCEA este legal si il 

avizez pentru legalitate, fiind initiat in conformitate cu: 

• Prevederile art. 44 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finantele publice 

locale; 

 •    Prevederile art. 10 alin. (5) din Ordinul nr. 1851 din 9 mai 2013 pentru aprobarea 

Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a 

Guvernului nr.28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare 

locala; 

• Prevederile art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 a administratiei 

publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  

Si in temeiul art. 45 alin. (1) si (3) si al art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

                                                      SECRETAR, 

 

                                                  Reveicuta GURGU  

 

 

 

 

 

 



JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

Comisia de specialitate pentru agricultura, activitati economico financiare , 

protectia mediului si turism   

 

RAPORT 

de avizare a Proiectului de hotarare privind  privind  actualizarea 

indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii SISTEM 

DE ALIMENTARE CU APA POTABILA IN LOCALITATEA STUPINA 

SI GALBIORI SI CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA 

CRUCEA 

 

              Comisia de specialitate pentru agricultura,  activitati economico -

financiare  protectia mediului si turism  intrunita in sedinta  de indata din   

04.02.2015 , a luat in discutie proiectul de hotarare prezentat. 

 In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, au rezultat 

urmatoarele: 

- Proiectul de hotarare intruneste conditiile de legalitate si oportunitate 

fiind necesar a se adopta de catre Consiliul local ; 

- Cu prilejul analizarii proiectului de hotarare nu au fost formulate 

amendamente sau propuneri de modificare a continutului actului de 

autoritate. 

Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate in temeiul 

prevederilor Legii nr.215/2001, republicata si ale Regulamentului de 

organizare si functionare a Consiliului local Crucea, comisia avizeaza 

proiectul in forma si continutul prezentate spre analiza. 

 

Presedinte, 

Sandu Gheorghe 


